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هستی مان بخشید و به طریق علم و سپاس بی کران پروردگار یکتا را که 

دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و 

 .خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت

سرکار خانم دکتر مهروسادات تشکر قلبی و لسانی خود را از استاد عالی قدر 

دار گردیدند و در تمامی که زحمت راهنمایی این پایان نامه را عهده میرمحمدی 

مراحل انجام رساله از راهنمایی های مدبّرانه ایشان استفاده نمودم ابراز می 

 .دارم و توفیقات روز افزون ایشان را توأم با صحت و سعادت خواستارم

که در امر مشاوره این رساله مساعدت احمد رضا مساح از جناب آقای دکتر 

ت، توجه و دقت خود را مبذول فرموده اند نمودند و در این امر نهایت مراقب

کمال تشکر و امتنان را دارم و برای ایشان از خداوند سلامت و سعادت ابدی 

 .را خواهانم

ضوع که یافتن موحکیم فرزانه، استاد عالی قدر، جناب آقای بهنام یوسفیان از 

غ دریهای بی نقطه اوج بحران مدیون همکار مورد علاقه و دلخواه خود را در

نمی دانم که با چه زبانی و با کدامین واژگان محبتشان را ارج و  ایشان هستم،

 . نهم 

نه و وزاو به راستی انجام این رساله بدون نظرهای صائب، پیگیری های دلس 

 تشویق های امیدبخش این اساتید گرانقدر امکان پذیر نبود.
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 چکیده

انه و قسمتهای ر پنبه دگیاه پنبه يافت می شود. اين ماده دگوسیپول ترکیب ضد تغذيه ای زرد رنگی است که در 

گوسیپول از نظر شیمیايی يک ترکیب آلدئیدی پلی فنولیک یر پوسته، برگ و ساقه وجود دارد.نظ ديگر گیاه

بسیار فعال است و به واسطه اين ساختار پلی فنولی دارای خواص آنتی اکسیدانی و درمانی نیز می باشد. از 

طرف ديگر اين ترکیب بويژه به صورت آزاد دارای اثرات سمی زيادی می باشد، که مصرف بیش از حد آن 

 ات می تواند بسیار خطرناك باشد. برای انسان و حیوان

تفاده از از عصاره ی پنبه دانه با اس استیک اسیدبصورت مشتق گوسیپول  حاضر ابتدا گوسیپولی در پروژه 

استخراج شد، که در مقايسه با استخراج آن از روغن پنبه دانه که  84/1  ± 14/1 با راندمان  هگزان-nحلال 

         می باشد، تفاوت معنی داری نشان می دهد. 94/9  ± 16/1تحت پرس سرد بدست آمده و راندمان آن 

توان پیشنهاد کرد که برای استخراج اين ترکیب ارزشمند از روغن پنبه دانه استفاده بنابراين می 

 .) value p<50/5(نمود

همچنین عصاره های پنبه دانه و کلوزه ی پنبه با دو روش خیساندن و سوکسله با حلال هیدرو الکلی با نسبت 

ت و پس از درياف( گرفته شد و در ترکیب با پودر نشاسته ذرت چهار کد داروی گیاهی ساخته شد، 25:75)

تاثیر درمانی هر کدام بر روی زخم بیماری سالک)ناشی از انگل (، IR.SSU.REC.8931.891کد اخلاق )

  رايج گلوکانتیم )آمپول موضعی( مقايسه شد.لیشمانیوز( مورد بررسی قرار گرفت و نتايج آن با داروی 

ه شده با عصاره پنبه دانه و کلوزه به طور معنا استفاده از داروهای گیاهی تهی ،بررسی های آماری نشان داد

 .) value p<15/1( نسبت به گروه شاهد) فقط اتانول( تاثیر مثبتی در درمان زخم سالک داردداری 

همچنین با مقايسه میانگین قطر زخم ها پس از يک دوره درمانی دو ماهه مشخص شد اختلاف معنی داری 

. که در اين ) value p>15/1( بین استفاده از پماد حاوی عصاره ها و آمپول موضعی گلوکانتیم وجود ندارد

 میان عصاره کلوزه با روش سوکسله بهترين اثر درمانی را نشان داد.

بنابراين می توان پیشنهاد کرد از اين دارو با اطمینان قابل قبولی برای درمان زخم سالک بدون ايجاد عوارض 

 داروی شیمیايی گلوکانتیم و تحمل رنج تزريق آمپول، استفاده نمود.
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 فصل اول

 پژوهش کلیات

 

 

 مقدمه 8-8-

يی از جنس ااز بیماريهای قابل انتقال بین حیوان و انسان است که در اثر گونه های انگل تک ياخته  لیشمانیوز

ها در لانه . اين پشه]9[دشو می منتقل انسان به خاکی های پشه از انواعی ازطريق و لیشمانیا پديد می آيد

نخاله ها زندگی کرده و از مواد ارگانیک مانند کود و ...تغذيه می کنند. لذا جوندگان از جمله موش و لابلای 

اين  . ]2[ستا کشت گیاهان جهت بیابان زدايی باعث افزايش موشها و در نتیجه شیوع بیشتر اين بیماری شده

بدون علامت آلودگی انسان از  .میکند بروز مخاطی جلدی و احشايی)کالاآزار( جلدی، اصلی فرم سه به بیماری

)تحت بالینی( تا طیف وسیعی از زخمهای جلدی خود محدود شونده تا تخريب پیشرونده جلدی مخاطی و 

 91جزء  را بیماری اين 9بهداشت جهانی . سازمان]9[يا يک بیماری سیستمیک کشنده را در بر می گیرد

 در و بازپديد نشده، کنترل بیماريهای درگروه آن را و است کرده معرفی دنیا مناطق گرمسیری مهم بیماری

 کهدر معرض خطر اين بیماری هستند دنیا کشور 88 درمیلیون نفر  951. [5،4]است داده قرار گسترش حال

 به دنیا در نفر میلیون 92 که شود می زده تخمین د.دارن قرار آمريکا و اروپا آسیا، آفريقا، آندمیک مناطق  در

 در بیماری اين بروز .شوند می مبتلا بیماری اين به نفر میلیون دو تايک و نیم   هسالان و بوده مبتلا بیماری اين

 .[6]باشد می (جنوبی و شمالی امريکای) جديد دنیای در آن بروز از بیش( اروپا و آفريقا آسیا،) قديم دنیای

 999111تا  61111موارد ابتلا به سالک در ايران بین  2199در سال براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت 

 .]7[مورد در سال برآورد شده است

 

                                                             
1 - World Health organization(WHO) 
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 ایران  در سالک شناسی همه گیری تاریخچه بررسی2-8- 

هن ک یدر کتب پزشک یلادیشناخته شده بود. در قرن دهم م ميقد یلیخ یاز سالها رانيسالک در ا یماریب

و  شده است که درمانش مشکل ادي هیرونیبه نام خ یپائرياز زخم د نایس یاز جمله در کتاب قانون ابوعل رانيا

شده است تصور   انیزخم ب نيکه از ا یهائ مختلف آن روزگار مقاوم بوده است و با نشانه یدر برابر داروها

از  یدر کتاب قانون خود شرح مفصل رانينشمند بزرگ اهمچنین اين دا [8]. تکه زخم سالک بوده اس رودیم

 یازبهاءالدوله رت. کرده اس انی( بیشمال افغانستان فعل)  رانيا یبلخ در شمال شرق خمبه نام ز یزخم شرق

در خصوص  یشرح یلادیم96قرن  ليدر اوا هيدوران صفو یدر پزشک یاز پزشکان معروف و صاحب نفوذ علم

 دایهبود پب کساليزخم پس از گذشت  نيکرده است که ا انیسالک نوشته و در آنجا ب اي یپوست وزیشمانیل

 . [1] کندیم

ته شده نوش یتوسط پزشکان خارج شتریکه ب باشدیدر دسترس م یماریاز ب یدر دوره قاجار اطلاعات محدود

)قبل از کشف انگل سالک( در سفرنامه  9865در سال  دارالفنونمدرسه  یپزشک دیاز اسات یشياترپولاك است. 

ط را در نقا یماریب وعیسالک پرداخته است. او ش یماریبه طور مفصل به شرح ب "ايران و ايرانیان"خود 

عد که از اصفهان به ب کندیو اضافه م کندیم انیتهران، اصفهان، قم و کاشان ب یشهرها رانيا یو جنوب یمرکز

و  جانيو در آذربا ابدي یآن نقصان م وعیش زانیقدم به قدم م رازیدر جهت جنوب از جمله در قمشه و ش

در  ارکبيکه هر کس که  کندیم دیتأک ی. و شودینم دهياز آن د یاثر یبکل گريخزر د یايدر یمناطق ساحل

 ی. پولاك نحوه بروز زخمهاکندیم دایپ تیبه سالک دچار شده باشد در تمام عمر در برابر آن مصون یزندگ

وع اول که از آنها دو ن کندیم روززخم به چهار شکل مختلف ب نيکه ا ديگویکرده و م انیب لیسالک را به تفص

 .[91]مزمن شمرده می شود   یحاد و دو نوع بعد

 یماریخزر ب یايمنطقه در نیدر ساکن زیتا کرمانشاه در امتداد مرز و ن رانيا ینقاط مانند شمال غرب یدر بعض

 شودیم دهيبدن د گريد یدر هر جا اياست که در صورت و  یستانیزخم س تيشکا نيعترياما شا .شودینم دهيد

( شروع یبا جوش چرکدار نامنظم )به ندرت حلقو یماریب نيمشهور است. ا "یدانه داغ"و در محل به نام 

 دهیانجام طول بهو چنانچه به موقع مراقبت نگردد تا ماهها  رسدیم یدگیکه به مرحله تراوش چرك و ترک شودیم

سگهای  و ابدي یانتقال م یتوسط پشه خاک یماریدارد که ب دی. او تأکابدي یگسترش مو در سطح پوست 

 قيسالک از طر یماریدر دوره قاجار راهکار مبارزه با ب. [99]خیابانی منبع عمده انتقال اين بیماری می باشند 

مردم اجازه  داد،یکه زخم خود را نشان م یزمان نیبوده است. همچن یساز منيساق پا و ا یبر رو یکوب هيما

ظاهر  یمنيا نکهيشود تا ا یماه سپر نيکه لازم است چند کردندیتصور م نیچن رايکند ز شرفتیکه پ دادند یم

 یسگها یروگاشه استاد پزشکی دارالفنون بر  9195نلیگان و در سال  9199. همچنین در طی سال[92]شود 

را در جهت  یقابل توجه یپژوهش یهای آنها بررس یاحشائ یماریولگرد اطراف تهران از نظر سالک و ب
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از آن است  یحاک یرانيپژوهشگران ا یها و گزارشها در مجموع مقاله. [99]ی به عمل آوردند ماریب صیتشخ

، از جمله اصفهان ، ترکمن صحرا  ، خراسان شمالی، ی کشوراز استانها یاریدر بس یو روستائ یکه سالک شهر

 نمارایاز ب یاریمناطق بس نيدارد. در ا وعیش یبه صورت بومخراسان رضوی، خوزستان، فارس و کرمان  

 یپوست یزخمها مارانیاز ب یدر برخ یول باشندی چند زخم کوچک( م اي کيمحدود ) یپوست یزخمها یدارا

 .[94]می شود  مختلف مشاهده یمنتشر در تمام بدن به شکلها یپوست یمتعدد و در موارد نادر زخمها

 

 کلیاتی در مورد درمان سالک8-8- 

 استیبو سديممثل  تزريقی آنتیموان ترکیبات از معمولا   بیماری اين درمان برای دنیا مناطق بیشتر در امروزه

 5سال قبل ترکیبات آنتی موان  61اينکه از . علیرغم ]95[می شود  استفاده 2آنتی مونات ومگلوبین 9گلوکانات

منتشر شد  9119ظرفیتی سیستمیک به عنوان درمان سالک استاندارد شناخته شده اند اما مطالعاتی که از سال 

داده اند به گونه ايی که در حال حاضر  تغییر ديدگاه ها را در خصوص نسبت فوايد اين داروها به مضرات آنها

یستماتیک اين داروها برای موارد شديدی که بیمار مشکل قلبی، کبدی، خونی و توصیه می گردد مصرف س

 مقاومت دارويی از مشکلات ديگريق دردناك و نیز سمیت قلبی و کبدی و کلیوی ندارد باشد. همینطور تزر

يمهای کبدی، لکوپنی و و آنز .  عوارض ديگر اين دارو آرترالژی، احساس خستگی، افزايش آمیلاز[96]است

الکتروکارديوگرام است که برگشت پذير می باشد . در موارد شکست درمان از داروهای جانشین  تغییرات

يا پنتامیدين استفاده می شود. ساير درمان ها شامل داروهای موضعی مثل  Bتزريقی مثل آمفوتريسین 

مايکونازول و کتوکونازول و خوراکی مثل کتوکونازول، فلوکونازول، آزيترومايسین، آلوپورينول و روشهای 

  .[97]کرايو و کوتر و .. می باشد

 

 ضرورت نیاز به داروی جدید برای درمان سالک 6-8- 

رض داروی گلوکانتیم و موارد بیان شده و عدم پذيرش بیماران نیاز به داروهای جديد ضروری     با توجه به عوا

اری در پیشگیری و درمان بیممی باشد. رويکرد اخیر دنیای پزشکی در خصوص استفاده از روشهای طبیعی 

ساله تمامی کشورهارا به بازخوانی مکاتب طب  5ها باعث شد سازمان جهانی بهداشت با تدوين استراتژيهای 

 طب ايرانی يا سنتی رايج آن کشورها و حرکت در جهت استفاده از ظرفیت های آن مکاتب ترغیب نمايد.

طب سنتی ايران مکتبی است که بر اساس تجربیات علمی و بومی و مشاهدات حکما بنا شده است تاريخچه 

                                                             
1 - Sodium Stibogluconate gluconate  
2 -  Magalumin Antimoniate 
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ش و تجربیات حکماء ايران زمین در خصوص پیشگیری،  تشخیص ای طولانی دارد و مجموعه ايی از دان

 .[98] طب جديد میتواند موثر باشد ودرمان بیماريهاست که به دست ما رسیده و در کنار

   سالک در متون طب سنتی -8-5

در کتب قديمی  و متون طب سنتی ايران از بیماری سالک بیشتر تحت عنوان قروح يا زخمهای پوستی ترشح 

. اگرچه نام های متعدد [91]نام برده شده است با اسامی قروح بلخیه، قروح خیرونیه، قروح ساعیه و...دار 

که با توجه به انتشار در نقاط مختلف، در هر مکان اسمی خاص دارد مثل حبه  ديگری هم بیان شده است

لخیه به ريش بلخی يا قروح بحلب، دمل النیل و...اما بدلیل شیوع بالا در منطقه بلخ در بیشتر متون قديمی 

مشهور بوده است. در کتاب  قانون ابن سینا به نام جیرونیه و در مجمع الجوامع علوی به نام قروح خیرونیه و 

در شرح الاسباب ملانفیس به نام شلیم ذکر شده است. بهاءالدوله رازی در کتاب خلاصه التجربه سالک بغداد 

احمد اخوينی بخارايی که خود نیز به اين بیماری مبتلا شده بود معتقد  را بطور کامل توضیح داده. ابوبکربن

بود بیماری از خون صفراوی پديد می آيد، لذا در درمان آن غیر از درمان موضعی از شربت غوره، زرشک، 

 ه. در طب سنتی ايران بواسطه تاثیر متقابل اجزاء تشکیل دهند[21] است لیمو، ريواج خوراکی استفاده می شده

بدن و رسیدن به يک حالت تعادل يا همان شرايط مزاجی، هر انسان از ويژگی خاصی برخوردار است که او 

را از بقیه متمايز می کند لذا ممکن است درمانها که براساس حکمت است متفاوت باشد. در اين طب تا موقع 

کم می شود اگر چه در يک عضو تعادل اجزا، فرد در سلامت است و چنانچه تعادل به هم بخورد، بیماری حا

باشد لذا برای درمان ضمن توجه به سبب و عضو مبتلا، عامل آزار دهنده را نیز با روشی که به پاکسازی موسوم 

های عمومی و  س درمان مجموعه ايی است از درمان. پن بر می گرداننداست حذف کرده و تعادل را به بد

 .[29]توصیه ها نیز داده می شودو  اقدامات موضعی. همینطور تدابیر غذايی

 

 پیشینه ی تحقیق4-8- 

اثر گیاهان دارويی روی بیماری سالک در تحقیقات مختلفی بررسی شده و اثرات ضد لیشمانیايی برخی از 

 گیاهی از قبیل تعدادی از کومارين ها، کینول ها، تراپن ها، آلکالوئیدها، کومارينشیمیايی گیاهان و ترکیبات 

. همینطور اثربخشی [91] ون ها، تترالون ها، ساپونین ها به اثبات رسیده استکلها، فلاونوئیدها، لاکتون ها، چا

گیاهان مختلف بصورت آزمايشگاهی روی پروماستیگوت و  درمان زخم سالک  در مدل حیوانی و انسانی 

 که به بعضی از آنها اشاره می شود: است بررسی شده

ماژور، میوه فلوس، آويشن، اسپند و مورد، چای کوهی و برگ ازگیل، درمنه کوهی، انغوزه، غوزه گیاهان وينکا 

 .[22]، زرشک: دارای اثر ضد پروماستیگوت ها هستندپنبه، صبر
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 یدروالکلیو عصاره ه %41فلوس  وهیانجام دادند که با مصرف جوشانده م ینیبال يیو همکاران کارآزما یجعفر

 .[29]شاهده شدم یبهبود %96آن 

 ،یدرمنه کوه یعصاره ها ایشمانیضد ل ریتاث یبررس به یشگاهيمطالعه آزما کيدر  و همکاران یبرات محمد

ماژور پرداختند و نشان دادند همه عصاره ها موثر بوده  وزیشمانیل یگوتهایپروماست یآنقوزه و غوزه پنبه بر رو

 . [24]بوده است  شتریب گريد یغوزه پنبه نسبت به دارو نما و عصاره ها ریاند اما تاث

را  پروتوزوا در شکمبه گوسفند تیپنبه دانه بر جمع یدارا رهیج ریو همکاران تاث یانيد دیام گريدر مطالعه د

 .[25]مثبت گرفتند جهیو نت یبررس

اثرات سرکه،  گروه در پنج که استموش صورت گرفته  یمورد مطالعه رو کيمورد اسفرزه و سرکه  در

سرکه  دهد یم نشان جيکه نتا است شده سهياسفرزه و سرکه با گروه کنترل مقا بیو ترک م،یاسفرزه، گلوکانت

مربوط به  یمانشده که اثر در یریگ جهیداشته و نت یاثر کمتر يیاثر داشته و اسفرزه  به تنها میبرابر گلوکانت

 .[26]و نگهدارنده دارد یبانیسرکه است و اسفرزه نقش پشت

 

 بیان مساله7-8- 

به  راجع وتاکنون تحقیق علمی شده استفاده يکی از ترکیباتی که در منابع طب سنتی از آن برای درمان سالک

ه اثبات باين موضوع  ست که در اين پروژه تلاش شدهعصاره پنبه دانه و روغن پنبه دانه ا .صورت نگرفته آن

  9کاتن،آمده است، ثمر آن را به انگلیسی« قطن» پنبه که در کتب طب سنتی به نام عربی آن گیاه .  [27[برسد

 می گويند.  گیاهی است از خانواده پنیرك که دارای گونه های مختلفی است.

گسیپیوم  و 4، گسیپیوم آربوريوم9، گوسیپیوم هیرستوم2گسیپیوم هرباسیومو معروفترين آنها عبارت است از: 

 .]28[ 5باربادنس

در اکثر نقاط دنیا از جمله ايران، اغلب دو گونه اول کشت و استفاده می شود. میوه پنبه که به غوزه پنبه معروف 

. گونه [21]پنبه دانه قرار گرفته است 91تا  8به اندازه يک گردو بوده و درگیاه رسیده آن حدود و است 

متر، منشاء گیاه احتمالا جنوب غربى آسیا، جزيره اندير  9/ 5تا  1/ 5گیاهى است علفى، پايا به ارتفاع   هرباسیوم

شرقى و افريقا بوده است و اکنون زراعت آن در نواحى مختلف مديترانه مانند ايتالیا، سیسیل، هند، مصر و 

و به  6رورش داده شده و به سنسکريت،کارپاسااز زمانهاى بسیار دور در هند پاين گونه  ايران رواج دارد.

                                                             
1 - Cotton 
2 - Gossypium herbaceum   
9 - Gossypium hirsutum 
4 - G .arboreum 
5 - G .barbadense 
6 - Karpasa 
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اى( که ريشه مشترك دارند و با کرباس فارسى )پارچه پنبه نامیده می شوند 2،کارپاسبه عبرى 9کاپوسا،هندى

میلادى به امريکا راه يافته و  9774قبل از میلاد به چین و مصر و از سال  511حوالى سال  خويشاوندى دارند.

 . [21]پرورش داده شده است

اشاره می شود:  هااز آن وجود دارد که به تعدادیدر کتب طب ايرانی در مورد خواص پنبه دانه موارد زيادی 

در کتاب قانون جهت سست کردن توده های سخت، در کتاب مخزن الادويه جهت بیماری های سینه و سرفه 

ستی، کک و مک، و دمل هايی و ريه، ناتوانی جنسی و استفاده از روغن پنبه دانه را جهت برخی لکه های پو

که سر باز کرده، درد مفاصل و نقرس، در کتاب الجامع المفردات و الشامل نیز به همین موارد، در تحفه ابن 

بیطار از روغن پنبه دانه به عنوان بزرگترين روغن ها برای دلک، در کتاب بقیه المحتاج فی المجرب من العلاج 

ز، جوز و خردل باعث باز شدن سريع زخم دانسته، در الحاوی به موارد مشابه پنبه دانه را بصورت ترکیبی با پیا

ات باعث التیام آن می و در کتاب تذکره امام السويدی آمده است که ضماد مغز پنبه دانه روی دمل و جراح

ای روغن وجود دارد. غیر از روغن، املاح، ويتامین و فراورده ه %21. در دانه پنبه مقدار حدود [91]شود

است. گوسیپول پلی فنولی  9سیپولوگ ديگری نیز وجود دارد. يکی از ترکیبات شیمیايی موجود در اين گیاه

سیپول فعالیت ضدسرطانی ومطالعات اخیر نشان داده گ[. 99] می باشددارای خواص متعددی است  و زرد رنگ

[ همچنین مطالعات 94و99و92دارد ]از جمله سرطان های سینه، روده بزرگ، پانکراس ، لوزالمعده و پروستات 

 [.  95نشان داده مصرف طولانی مدت روغن پنبه موجب سمیت و ناباروری در مردان می شود]

 

 اهداف اصلی پروژه1-8-  

قیقاتی در بخش تحسفانه در ايران توجه کمی هم برخلاف تحقیقات گسترده بر روی اين ترکیب در جهان، متا

ان سالک مورد بررسی قرار در درمحاضر تاثیر عصاره ی پنبه دانه در پروژه ی  است. لذادر صنعت شده  وهم

از گیاه  نآ ل داده شد، لذا جداسازی و شاسايیضیحاتی که در مورد اهمیت گوسیپوبا توجه به تو. گرفته است

  .لازم و ضروری به نظر میرسد پنبه دانه

 

 کلیات و محتوی فصول 9-8-

ت کشت اهمی پرداخته شده است. به و دانه ی آنقوزه پن گیاه پنبه دانه، معرفی در فصل دوم به طور مفصل به

 ، علفهای هرز و آفات پنبه مورد بررسی قرار گرفته است. ،  اقلیم مناسب کشتپنبه

 همچنین مشتقات گسیپول معرفی شده اند. 

                                                             
1 - Kaapoosa 
2 - Cotton 
3- gossypol 
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 انواع روشهای استخراج و عصاره گیری به طور کامل بررسی و مقايسه شده است.

ان، مروری بر تحقیقات انجام شده درباره ی واکسن سالک و تاريخچه ی مبارزه با سالک در ايرهمچنین 

 ، گیاهانی که در درمان سالکسیپولوگ، کارهای انجام شده بر روی پنبه دانه و ترکیبات موجود در پنبه دانه

 يرفته است. استفاده قرار گرفته اند، صورت پذ مورد

ر سیپول از پنبه دانه پرداخته شده است. و همچنین تاثیوسی شرايط بهینه استخراج گدر فصول بعدی به برر

 داروهای تهیه شده با اين عصاره بر روی گروهی از بیماران مورد بحث قرار گرفته است.
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 فصل دوم

 نظری مباحث

 

 گیاهشناسی8-2-

 گیرد.برمی در را هزارگونه و جنس پنچاه از بیش گیاهی بزرگ تیره اينست.ا 9، مالواسیاپنیرك-تیره جزء پنبه

 دو به پنبه زراعی گونه های. ]96[ تاس زراعی غیر و زراعی گونه 59 دارای که بوده  2 گوسیپیوم  آن جنس

 جفت 26 باتتراپلوئیود:  گروه 2n=21يا   n= 89جفت کروموزوم  99 با : ديپلوئید گروه.شوند می تقسیم گروه

 دنیای پنبه های واريته جايگزين جديد دنیای پنبه های گونه های واريته عمدتا   2n=52يا  n=21 کروموزوم

 4 اين بجز. اند شده ( اند بوده وصل بهم ها قاره تمام که است وقتی قديم دنیای از منظور)قديم

 . هستند وحشی ها گونه مابقی باشند، می اهلی يا زراعی که هیرستوم(_آرباريوم_باربادانس_)هرباريومگونه

 روغنی های غده دارای کرکند، بدون آنها ربذ ،هاازنژاد برخی در و ترند مرغوب باربادانس هایپنبه الیاف

 از تر طولانی پنبه اين نژادهای رشد دوره .باشند می تیره سبز برنگ و کوچک فراوان، آن های غوزه و فراوانند

 [96].است ديگر انواع
 [96]پنبه تتراپلوئید و ديپلوئید گروههای مقايسه(: 9-2جدول )

 تتراپلوئید گروه گروه دیپلوئید                                                                                    

  جديد دنیای های پنبه                               قديم دنیای های پنبه

 امريکا:  مبداء آسیا                                                                                      :  مبداء

 شوند می باز کاملا   ها غوزه شوند                                                                  نمی باز بخوبی ها غوزه

 تر بلند الیاف طول (                                                        ترمیلیم 24-92 ) کوتاه الیاف طول

 است بهتر الیاف کیفیت است                                                                       پائین الیاف کیفیت

 بومی ايران :  : از اهلی( عبارتند ) زراعی های پنبه

  باربادانس - هرباريوم

  بومی هندوستان :  : از عبارتند )اهلی( زراعی های پنبه

هیرستوم - آرباريوم   

  

  
 

 
                                                             
1 - Malvaceae 
2- Gossypium 
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 تشکیل قوزه پنبه 8-8-2-

ر صورت د خود را با تغییرات شرايط محیطی تطبیق می دهد و ،گل و قوزه گیاه پنبه از طريق تغییر تعداد

ها ريزش پیدا می کنند. تعداد پرچم در گل پنبه زياد  قوزه ها و لنامساعد بودن شرايط محیطی تعدادی از گ

برچه تشکیل شده و در هر  5تا  9مادگی از . و به صورت لوله ای در اطراف خامة مادگی ظاهر می شوند بوده

 هبنابراين در هر قوزه پنب های قوزه برابر است، وجود دارد . تعداد برچه ها با تعداد خانه رذب 1تا  7برچه 

 .[96] تشکیل میگردد بذر 29_45

   

 

 

 

 
 مراحل رشد کلوزه پنبه :(9-2شکل )

 دانه پنبه2-8-2- 

 گرم میباشد. 71_971میلی متر عرض داشته و وزن هزار دانه آن  4_6میلی متر طول و  7_92 دانه های پنبه

 کرك های ريزايجاد می شود: يک دسته  ، دو نوع کركه ها در اثر مکانیزم فعال ژنتیکیخارجی دان در سطح

آنها  ه جدا می شوند که بهدان کوتاه بوده که ارزش صنعتی و نساجی نداشته و به سختی از خاکستری رنگ و

پنبه پاك کنی از بذر جدا نمی شوند  دسته از کرك ها در مرحلة جین زنی در کارخانجاتمیگويند. اين  9لینتر

دسته از کرك ها در فرايند ديگری  ماشینی، اين می مانند و به منظور تسهیل در کاشت و در سطح بذر باقی

کرك های بلند سفید رنگ هستند که به آنها لینت   از سطح بذر حذف می شوند. دسته ديگر 2بنام کرك زدايی

 .[96] لیف اطلاق می شود يا

 

 

 
 : دانه پنبه(2-2شکل )

 

                                                             
1 -linter  
2 -seed delintation 
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 تاریخچه ی کشت پنبه8-8-2- 

دانه های روغنی سومین  در بازار جهانی در میان گیاهی با محصول اقتصادی و دارای اهمیت جهانی است.  پنبه

ای از گیاه شناسان اصل اين گیاه را از آفريقا و برخی نیز موطن  عده .[97]ت صاص داده اسرتبه را به خود اخت

هندوستان و سپس چین برده شده است.  شناسند و معتقدند که پنبه از طريق آفريقا به می آن را هند و چین

پا منتقل ارو به چنین به نظر می رسد که مبدأ پنبه به احتمال زياد از هندوستان بوده و توسط اعراب مجموع در

نام  است ، اسپانیا می باشد؛ زيرا گرديده شده است و احتمالا  اولین کشور اروپايی که زراعت پنبه در آن شروع

نبه از اسپانیا به مکزيک برده شده است. زراعت پ سپس ور با نام عربی آن مطابق است وفعلی پنبه در اين کش

 95اين قاره توسعه و رواج يافته و با استفاده از الیاف پنبه از قرن  مختلف پس از ورود به اروپا در کشورهای

 آمريکا صنعت پنبه در میلادی نیز کشت 98نساجی در بريتانیا متداول گرديد و از قرن  صنعت میلادی 97تا 

شروع شد. سابقه کشت پنبه در ايران باستان به زمان هخامنشیان باز می گردد که در لباس سربازان الیاف پنبه 

ايران بدست آمده است نیز به کشت  به رفته است و در شواهدی که از دوران پس از صدور اسلام بکار می

 ايران از زمانهای طولانی کشت پنبه رواج داشته که به پنبه در .[97] توه و شوشتر اشاره شده اسپنبه در سا

اند، از زمان امیرکبیر پنبه های طول تار بلندتر معروف  هطول تارهای کوتاه بود دارای های بومی معروفند که

و کیاکلای  جويبار شمسی به طور رسمی در 9912 های آپلند به ايران آورده شد، ولی زراعت آن از سال پنبه به

 .[97]دهد یدرصد سطح زير کشت کشورمان را به خود اختصاص م 11ازندران آغاز گرديد و اين پنبه م

 

 در ایرانانواع پنبه -2-8-6

در حال حاضر به دلیل واکنش شديد اين گیاه به اقلیم، در مناطق مختلف رقم های خاصی کشت میشود، رقم 

جرقويه در استان اصفهان، رقم گلستان در استان ساحل در شمال کشور، رقم بختگان در استان فارس، رقم 

گلستان، رقم ورامین در مناطق مرکزی، خراسان و مغان، رقم مهر در دشت مغان و برخی مناطق خراسان کشت 

 .[97]میگردد
 

  پنبه اهمیت5-8-2-  

ناسب و نمو آن م رشد نهای دور در نقاط مختلف دنیا که شرايط برایمهمترين گیاه لیفی است که از زما پنبه

 96سطحی معادل  جهان و در کشور 71در بیش از  پنبه شده است. طبق آمار سازمان فائو بوده کشت می

میلیون تن پنبه محلوج  27د اين سطح کشت پنبه، حدو از میلادی 2192میلیون هکتار کشت می گردد. در سال 

تیب: چین، ايالات متحده، هند، جهان به تری تو لیدکننده پنبه اکشوره مهمترين .)الیاف( تولید شده است

 .[96] ترکیه و استرالیا می باشند ازبکستان، پاکستان،
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وناگون مصر ف گ و از مهم ترين و اصلی ترين گیاهان تولیدکننده الیاف طبیعی است که در صنايع متنو ع پنبه

ابل د استحکام، مقاومت در مقمانن فرد دارد. الیاف پنبه به لحاظ برخورداری از بعضی خصوصیات منحصر به

انتقال رطوبت و کیفیت و لطافت پارچه های حاصله  گرما، پذيری، خاصیت جذب رطوبت و گرما، دوام، رنگ

 .[96] می باشد برخوردار بالايی از اهمیت و ارزش

هدف  دومین روغن پنبه سومین مقام را از نظر میزان روغن بعد از سويا و آفتابگردان داراست، لذا تولید بذر

ارد که اساسی در اقتصاد کشورها د و کاشت و پرورش پنبه را تشکیل میدهد. به طور کلی پنبه سه تأثیر مهم

 .:[96]عبارتند از

 .تأمین کالاهای اساسی جامعه نظیر نخ، پارچه، روغن، علوفه دام و غیره _9

ارگاه های کشی، ک روغن ك کنی،اکارخانجات نساجی، پنبه پ تأثیر در صنعت و اقتصاد کلی کشور نظیر _2

سازی،  تیکصابون، تهیه فیلم عکاسی، لاس تهیه ن سازی، پشم مصنوعی، طناب،دستی، مبلما قالیبافی و بافندگی

 .شمع، نئوپان و غیره

رمستقیم به غی و تأثیر در اشتغال زايی به طوری که در حال حاضر قريب به دو میلیون نفر به طور مستقیم _9

گردد  و مصرف پنبه تأمین می توزيع آن اشتغال د اشته و زندگی و معیشت آنان با تولید، رده هایپنبه و فرآو

[96] . 

ر زياد بوده و یابس کشور شرايط اقلیمی و خاك اتوجه به مشخصات گیاهی پنبه، قابلیت انطباق اين گیاه ب با

ده وباشد. پنبه عموما  به شوری خاك متحمل ب می بدو ن محدوديت در اغلب مناطق کشور قابل کشت و کار

در  ه ارزنده اییق و وجینی بودن زراعت آن، جايگابودن ريشه عم دارا ه بدلیلو گرمادوست می باشد. اين گیا

 اثرات لضمن بهبود وضعیت خاك، عملکرد محصول بعدی را نیز افزايش می دهد. بدلی و تناوب زراعی داشته

می  )شمالی( مرطوب ب کاهش بیماری ها بويژه بیماری های گندم در استانهایتناوبی، کشت آن موج مثبت

 گردد. 

 . تولید گندم را موجب می گردد پايداری بنابراين وجود پنبه در برنامه تناوب بسیاری از استانهای کشور،

ناسايی شنبه بشرح ذيل هايی که تاکنون بعمل آمده مهم ترين عوامل مؤثر بر کاهش سطح کشت پ بررسی در

 . [96]گرديده اند

 زودرس تر، متحمل به)به ارقام برتر  ابییپنبه و دست یکاربرد قاتیدر تحق یگذار کاهش سرمايه 

 (.زهیمکان برداشت و مناسب یماریو ب طیمح یاسترسها

 و کمبود کارگر بويژه در زمان برداشت محصول انهیموازات تورم ساله دستمزد ب یافزايش هزينه ها. 

 زايش اف جتاٌیزراعی و نت اتیعمل لیو تسه ونیزاسیدر جهت توسعه مکان یو سرمايه گذار تیعدم فعال

 .دیتول یهاهزينه
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 (سموم نباتی )بويژهنهاده ها  فییمشکلات کمی و ک. 

 زراعت پنبه و انتقال کشت آن از ارضی مناسب به اراضی کم بازده یکاهش بازده اقتصاد. 

 مناسب در برخی سالهانا یو تعرفه ها صییتخص یيارانه ها لیالمللی بدل نیب یمتهایکاهش ق. 

 دیتول یعدم تمايل صنعت نساجی به پايدار 

 المللی با کاهش مواجه گرديده است نیب یمتهایکه ق تمايل به واردات پنبه بويژه در سالهای. 

 خی از در مقايسه با بر بويژه) دیتول یدر مقايسه با هزينه ها نییتضم متینامتناسب بودن نرخ رشد ق

 رقیب(.محصولات 

 رسمی منسوجات خارجی رینخ و غ ی واردات بی رويه. 

 

 مناسب کشت پنبه خاك4-8-2- 

 هو جلگ رسوبی خاکهای را در اغلب خاکهای زراعی می توان کاشت ولیکن مناسب ترين خاکها برای پنبه، پنبه

ل ب بیش از هر عامدر عملکرد پنبه، اغل خاك، آلی آلی کافی و زهکشی طبیعی هستند. مواد ای عمیق با مواد

درصد مواد آلی حاصل می  4تا  2درخاکهای متوسط بافت با  پنبه د. بالاترين عملکرد درديگر دخالت دار

 [97].شود

تا 91 نیب یس یتواند ایدر زمین زهدار عمل نمی آيد. اين گیاه نسبت به شوری مقاومت خوبی دارد و م پنبه

 یپ نيمناسبتر یکند ول یرشد م یبه خوب 8تا  2/5اچ یمتر را تحمل کند ، پنبه در پ یموس بر سانت یلیم 96

  [97].کند یرشد پنبه را محدود م یدیباشد، خاك اس یم 8 تا7اچ 
 خاك شوری به مقاومت نظر از زراعی گیاه چند با پنبه مقايسه(: 2-2جدول )

 نام گیاه

 مقدار) شوری آستانة

 تحمل قابل شوری

 بدون گیاه برای

 EC(محصول کاهش

 کاهش درصد

 هر ازای به محصول

 افزايش واحد

 آستانه از بعد شوری

 گیاه بندی طبقه

 حساس 91 9 لوبیا

 نسبتا حساس 2/7 2 يونجه

 مقاوم 9/7 6 گندم

 نسبتا مقاوم 2/5 7/7 پنبه

 

Simin
PDF Reader Trial



94 

 

 رشد پنبه مراحل -2-8-7 

کرد کنیم و به عمل مديريت راهنمايی میکند تا چگونه تولید آنرا، ما را از چگونگی رشد و نمو پنبه شناخت

و خاك )رطوبت و حرارت( می باشد.  اقلیمی مناسب دست يابیم. طول مراحل رشد تابعی از نوع رقم، شرايط

تعیین کننده طول مراحل رشد میباشد. طول دوره زندگی  عوامل ضمنا  مديريت عملیات زراعی نیز از ديگر

روز بوده که در مناطق، ارقام و گونه های مختلف  241تا  921حدودا  بین  برداشت ن کاشت تاپنبه از زما

 . [97]است متفاوت
 

 علفهای هرز شایع در مزارع پنبه و مبارزه با آنها1-8-2- 
 علفهای هرز شايع در مزارع پنبه و مبارزه با آنها(: 9-2جدول)

 نام محصول پنبه

 زمان مبارزه سموم توصیه شده نام آفت

 قبل از کاشت مخلوط با خاك اتال فلورالین گونه های تاج خروس

 قبل از کاشت مخلوط با خاك نیفلورال تری طحله

 )پیش رويشی( قبل از رويش علف های هرز دينیترامین گوش بره

 پیش رويشی کوئیزالو فوپ پی تفوريل سلمک

 از سبز شدنبلافاصله بعد از کاشت و قبل  پرومترين تاج ريزی

  + فلومتورون نيپرومتر گاوپنبه

 پس رويشی هالوکسی فوپ اتواتیل خرفه

  پروپاکوئیزآفوپ غوزك )کف وحشی(

 برگی 8_5در مرحله  پس رويشی ديورون سوروفه

 پس رويشی تری لوکسی سولفورون سديم خارشتر

 

 آفات پنبه9-8-2- 

ز که ا قرار می دهند، حمله و گیاهچة پنبه را در مزرعه موردر پنبه در داخل انبار زيادی ازحشرات، بذ تعدادی

 رةريشه، کرم طوقه بر يا شب پ ياسیمی لوبیا، کرم مفتولی میان آنها پروانة بید آرد، مگس هیلیما يا مگس

گیاهچه  و در شرايط مساعد خسارت زيادی به بذر قادرند باشند. آنها زمستانی و تريپس پنبه مهمترين آنها می

 . [97]وارد نمايند پنبه
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 های شايع در مزارع پنبه ومبارزه با آنها آفت(: 4-2جدول )

 نام محصول پنبه

 زمان مبارزه سموم توصیه شده نام آفت

 شته های پنبه

Aphis gossypii 

Aphis fabas 
Aphis craciphora 

Acyrthosiphon gossypii 

 ايمید کلوپريد

 اکسی ديمتون متیل

 پی متروزين

 متروزينپی 

بر اساس توصیه شبکه 

 مراقبت

 )پیش آگاهی(

 عسلک توتون

Bemisia tabaci 
 عسلک پنبه

Trial curodes vaporarioum 
 

 پیريمیفوس متیل

 آمیتراز

 پیری پروکسی فن

 پوپروفزين

از اوايل مرداد بر اساس 

توصیه های شبکه مراقبت و 

 پیش آگاهی

 
 

  گیاهانترکیبات مغذی و ضد تغذیه ای در 2-2- 

مواد ضد تغذيه ای در اکثر غذاها وجود دارند. اين مواد سمی هستند يا از طريق مختلف سبب محدود شدن 

قابلیت دسترسی مواد مغذی در بدن می گردند. تا زمانی که مقدار اين مواد کم باشد آسیبی ايجاد نمی کنند، 

مکن است مقدار اين سموم در بدن در حد در صورتی که تنوع مواد خوراکی در رژيم غذايی متناسب نباشد م

خطرناکی افزايش يابد. برخی از روش های فرايند کردن مواد خوراکی ممکن است اين سموم را از بین 

به طور کلی مواد ضد تغذيه ای که گیاهان جهت جلوگیری از خورده شدن از خود تولید می کنند  .[98]ببرند

ان به ممانعت کننده های پروتئاز ، فیتات ها، گلوکوزينالاتها ، ساپونین بسیار گسترده اند که بطور اجمال می تو

ها، تانن ها، لکتین ها، الیگوساکاريدها و پلی ساکاريدهای غیرنشاسته ای ، فیتواستروژنها، آلکالوئیدها، ترکیبات 

ها ی ويتامینن و آنتنوئید، کاناوانیآنتی ژنیک، گسیپول ها، سیانوژن ها، میموزين ها، اسیدهای چرب سیکلوپروپ

 . [98]اشاره کرد 

 

 معرفی گسیپول  8-2-2-

 9، 9} سیپولو. گوسیپول استيکی از فاکتورهای مهم ضد تغذيه ای در پنبه دانه وجود ماده ای رنگی به گ

 8، 8 _بی نفتیل (2، 2) _دی متیل  _ 9، 9 _دی ايزوپروپیل  _ 5، 5 _هگزا هیدروکسیل  _ 7، 7_ 6، 6_

. که ترکیبی آلدئیدی و پلی مشخص استساختار آن  (9-2)شماره  شکل _{ (1O93H93Cآلدئید )کربوکس 
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لقه نفتالن که حمتشکل از دوساختار گسیپول رتاسر گیاه پنبه پراکنده می باشد، فنولی زرد رنگ است ، و در س

 . [91] می باشد ،توسط تک پیوند به هم متصل شده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گوسیپول  : ساختار(9-2شکل )

 

کل فور در غدد پنبه دانه به شمغز دانه منبع مهم گسیپول در پنبه دانه می باشد و دانه های گسیپول که به و

 که کاربرد آن در گیاه ايجاد به دو شکل آزاد و باند شده وجود دارندهايی سیاه رنگ قابل مشاهده هستند و لکه

ه ک استرئوايزومرهای مثبت و منفی استمقاومت در برابر حمله حشرات می باشد. همچنین گوسیپول دارای 

. وجود مقادير اندك [41] ايزومر منفی دارای فعالیت بیولوژيک بیشتری و عامل عقیمی در جنس نر می باشد

ارزيابی شده و اين امر بخاطر خاصیت آنتی اکسیدانی گسیپول گسیپول آزاد در فراورده های پنبه دانه مثبت 

آزاد می باشد. گزارشات مختلفی در مورد سلامت اين ماده بر بدن انسان مانند اثر ضد سرطانی و کاهش اشتها 

پلی فنولی سمی برای انسان و موجودات تک معده ای می باشد.  در غلظتهای بالا سیپولوگ ولی وجود دارد.

پیوند يافته و محدود است خطری ندارد ولی در طی فرايند هضم پیوندها باز شده و گسیپول آزاد زمانی که 

 . [49] تشکیل می شود

 

 خواص درمانی گسیپول 2-2-2- 

، اما مهمتر از را مهار کند 451وم پی گسیپول می تواند فعالیت چندين آنزيم مانند آدنیلات سیکلاز و سیتوکر

، نداد شده در ساختار آنزيم مهار کفعالیتهای آنزيمی را به طور مستقیم با گروه های آزهمه ، گسیپول می تواند 

 [42].ن به غشای میتوکندری می شودسیب رسانددر نتیجه باعث آ عملکرد آنزيم فعال را تغییر دهد بنابراين

ارسینومای کولهای با توجه به خاصیت سمی بودن گسیپول به عنوان يک عامل بالقوه درمانی در بسیاری از سل
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. تحقیقات اخیر نشان می دهد که و کولونکراس ، پانانسانی از جمله پستان، تخمدان، رحم، پروستات، آدرنال

گسیپول ممکن است برخی پروتئین های ضد آپوپتوزی که در سلولهای جهش يافته سرطانی يافت می شود 

، علاوه بر خواص طانی را سرعت می بخشدررا هدف قرار داده و غیر فعال کند در نتیجه مرگ سلولهای س

از  ،برخی از ويروسهای پوشش داده شده ضد سرطانی، گسیپول همچنین دارای فعالیت ضد ويروسی در برابر

 .[49] جمله ويروس ايدز می باشد

 

 روشهای کاهش اثرات سمی گسیپول 8-2-2- 

فورمیل موجود در گسیپول را با گروه های امین روشهای حرارتی متعدد وجود دارد که تاثیر متقابل گروههای 

اد ترکیباتی که نتیجه آن ايج د در سیستین تخم پنبه اتصال دهدموجود در لیزين و آرژنین يا با گروه تیول موجو

غیر  ، غیر محلول وی متداوم باعث تغییرات معکوس شده، متعاقبا محصولاتی پلیمريزهاست که در حرارت ها

می دهند. به اين ترتیب سمیت گوسیپول موجود در کنجاله تخم پنبه از بین می رود  قابل جذب را تشکیل

ولی پروتئین و ارزش بیولوژيکی آن کاسته می شود. تخريب لیزين که به هنگام حرارت دادن به کنجاله تخم 

زودن املاح . با اف[44] پنبه صورت می گیرد، به طور قابل ملاحطه ای جذب اين اسید امینه را کاهش می دهد

فلزی به جیره نیز می توان اثرات نامطلوب گوسیپول را در انواع حیوانات حساس خنثی نمود. اضافه کردن 

 .[45] آهن به گوسیپول آزاد به طور موثری سمیت و میزان گوسیپول را در کبد کاهش می دهد

 

 مشتقات گوسیپول6-2-2- 

 8گوسی وردورین - 2-2-6-8

ود ولی شاتیل اتر، اتانول، کلروفرم حل میی مانند دیلهای آباشد که در بیشتر حلالاين ترکیب سبزرنگ می 

 .[46] شودگراد به رنگ قهوه ای تبديل میدرجه سانتی 291در اتر نفت نامحلول است. اين ترکیب در حرارت 

 

 2گوسی پورپورین  -2-2-6-2

 214تا 211شکل کريستاله آن به رنگ ارغوانی و در گوسی پورپورين در پنبه دانه به طور طبیعی وجود دارد و 

شود، اين ماده نسبت به نور و حرارت حساس بوده و به ترکیب زرد رنگی که گراد ذوب میدرجه سانتی

                                                             
1 - Gossyverdorin 
2 - Gossypurpurin 

Simin
PDF Reader Trial



98 

 

شود، گوسی پورپورين به روش سنتیکی يا حرارت دادن مخلوط گوسیپول يا گوسیپول نیست تبديل می

 .]46[ شودتولید می 9و لوسین 2، متیونین9نیناسیدهای آمینه مختلف مانند فنیل آلا

 

 6دی آمینو گوسیپول -2-2-6-8

شوند اين گراد ذوب میدرجه سانتی 291تا  228به رنگ زرد بوده کريستال آن در دمای  پولیگوس نویآم ید

که در  ايیهاين ترکیب در پنبه .ترکیبات در حلال آلی حل شده ولی در محلولهای قلیايی رقیق نامحلول است

 رددگدوباره به گوسیپول تبديل می ،حرارت بالا نگهداری میشود وجود داشته و در درجه حرارتهای معمولی

[46]. 

 

 دانهدیگر رنگدانه های موجود در مغز پنبه6-6-2-2- 

از ديگر رنگدانه های موجود در پنبه دانه میتوان فلاونوئیدها را نام برد که به صورت دو مشتق گلیکوزيدی 

ی دیئفلاونوپنبه دانه ، گوسیپول و ساير ترکیبات  هایدر فرآورده .وجود دارد 6و کوئرستین 5مهم به نام کامفرول

از نظر رنگی مشکل ايجاد میکند، ايجاد رنگ قهوه ای مربوط به گوسیپول پیوندی و ايجاد رنگ زرد مربوط 

 .[46] ی میباشددیفلاونوئبه ترکیبات 

 

 [67] ییدارو اهانیمراحل استخراج گ8-2- 

 :باشد رياستخراج معمول ممکن است شامل مراحل ز نديفرآ کي

 وخشک کردن یاهیمواد گ یجمع آور  -9

 کاهش حجم -2

 استخراج - 9

 صاف کردن - 4

 کردن ظیتغل - 5

 خشک کردن و انحلال مجدد - 6

 

                                                             
1 - phenyl alanine 
2 - Methioin 
3 - Leucine 
4 - Diaminogossypol 
5- kamferol  
6- Coersitin  

Simin
PDF Reader Trial



91 

 

 یاهیگ یعصاره ها یو استانداردساز تیفیمناسب درک یپارامترها8-8-2- 

 خاب روشانت ،يیدارو اهیگ حیصح ازجمله انتخاب یبه موارد دياستاندارد با یاهیبه عصاره گ یابیدست یبرا

 توجه داشت. و پس ازاستاندارد کردن عصاره، به روش یریعصاره گ با حلال مناسب و مدت زمان استخراج

 .[47] استفاده نمود قیاز عصاره استاندارد شده در تحق حیصح

 اهیگ انتخاب ،يیدارو اهانیاستخراج از گ نهیدر زم یعمل یمرحله جهت شروع کارها نيو مهم تر نیلاو -9

 یم ماربش اتياز ضرور زیآن ن کياکولوژ طيو شرا ازهاین ش،يبا محل رو يیآشنا اه،یگ قیدق يیاست شناسا

 یم جداگانه بیصدها ترکی شده اند که هرکدام ازآنها دارا يیشناسا یاديز یاهیگ یتاکنون گونه ها. رود

 از اهیخاب گانت گر،يد یاز سو يیدارو باتیوترک اهانیسو وتنوع گ کياز  هايماریب شي. با توجه به افزاباشند

 .[48] برخوردار است یا ژهيو تیاهم

ی وميبارگردد و با شماره هر دیتائ يیشناس دارو اهیتوسط گ ديانتخاب شده با يیدارو اهیگ ینام علم - 2

 .شود ینگهدار یمرکز علم کي معتبردر

ی نگهدار یروشها نيتر یميازقد یکي: خشک کردن ( مرطوب ايخشک ی )اهیخرد کردن مواد گ - 9

يی است که نقش بسزا یاست وازجمله عوامل یفراور اياستفاده  بعد از برداشت تا زمان یکشاورز محصولات

يی دارو اهانیکردن گ خشک حیصح یدارد دقت و انتخاب روشها يیدارو اهانیگ تیفیکاهش ک اي شيدرافزا

 عواملاز يیدارو اهانیگ حیباشد خشک کردن صح يیدارو اهانیکننده تداوم و استفاده ازگ نیتضم تواندیم

ی اج مقبل از استخر یاز اصول اساس یکيباشد و یم تیفیمطلوب و با ک یبه داروها دنیدررس یاتیموثروح

ی ج شده ماستخرا باتیترک زانیم شيافزا جهیو درنت یاهیبا مواد گ سطح تماس حلال شيکه باعث افزا باشد

 .گردد

حلال  کي .دارد یبه نوع حلال استفاده شده بستگ یاديتا حد ز يیدارو اهانیفعال از گ باتیتخراج ترکاس -4

 یکيولوژيزیف در حرارت کم، ارتقاء جذب ریکم، سهولت تبخ تیاز جمله: سم يیها یژگيو یدارا ديخوب با

 .جدا شدن از عصاره نداشته باشد یومشکل برا عصاره

 صارهع مختلف در باتیعصاره وترک هیدارد و منجر به ته یاستخراج عملکرد متفاوت یاز روش ها کيهر  - 5

 روش هب ه استخراجونوع مواد استخراج نسبت ب زانیم ساندن،یشود. به عنوان مثال دراستخراج به روش خ یم

 .حلال متفاوت است کيوبا  ونیپرکولاس

 ظرف در شيشده وتا زمان آزما ر تبخیرکننده حلال دوا ریدستگاه تبخ لهیبه وس هیحلال عصاره پس از ته - 6

 .شود یم یوخنک نگهدار خشک طیدربسته ودر مح

 صورت قاتیتحق جينتا یرياز تکرارپذ نانیعصاره به منظور اطم یواستاندارد ساز یابيمرحله ارز نيدرا - 7

 .[48] باشد یاستاندارد کردن اکثر عصاره ها م یشاخص برا نيمقدار مواد موثره مهم تر نیی. تعردیگ یم
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 ییدارو اهانیاستخراج عصاره گ یروش ها2-8-2- 

. ديآ یاز مراحل مهم به شمار م یکي يیدارو اهانیگ يیایمیتوشیف قاتیمرحله استخراج مواد موثره در تحق

 کيه ب اهانیهستند، لذا استخراج آنها از گ یمتفاوت يیایمیش باتیترک یحاو يیدارو اهانیدر گ هاعصاره

از روش مناسب خاص خود استفاده نمود.  ديبا يیدارو اهیاستخراج هر گ یو برا ردیگ ینم صورت انجام

 یآل یحلال ها ايبا حلال ها از جمله آب  یاهیگ یسلول هامواد موجود در  استخراج در واقع یریعصاره گ

 اهانیباشد. عصاره گ یم ريبا استفاده از حرارت و بدون دخالت حرارت انجام پذی ریگ است. عصاره اهانیاز گ

 .[41] کرد هیمدرن ته اي یسنت یها روش توان به یرا م يیدارو

 

 ییدارو اهانیاستخراج عصاره گ یسنت یروش ها8-8-2- 

 سرعت شيباشد که به منظور افزا یدر حلال مناسب م اهیقرار گرفتن گ هيبر پا یریگعصاره یسنت یهاروش

 هعصاره توجه ب نيو موثرتر نيآوردن بهتربه دست یشود. برایحرارت دادن استفاده م اياز هم زدن  نديفرآ

 بوده یضرور یریانتخاب حلال مناسب و دقت در مراحل عصاره گ ،یاهیماده گ اتیاز جمله خصوص یموارد

 و سوکسله را نام ونیکردن، هضم، جوشاندن، پرکولاسدم ساندن،یتوان خ یم یسنت یهاجمله روش از است.

 .[51] برد

 

 8خیساندن -2-8-8-8

ا ب( رهیو غ ینیچ ل،یاست شه،یش)از جنس مناسب  یخرد شده را به همراه حلال داخل ظرف اهیروش گ نيدر ا

در اثر  ،يیایمیش راتییاز تغ نکهيا ی. برا(4-2، شکل )شود یروز قرار داده م 4به مدت حداقل  بسته درب

 یریشود عمل عصاره گ یریجلوگ ،یاهیمواد متشکله گ یاز تابش نور بر رو حاصليی ایمیفعل و انفعالات ش

 کسیمدت به طور منظم م نيدهند. در طول ایمحفوظ است انجام م دیخورش میمستق که از تابش یرا در مکان

عمل  ديبرقرار گرد یاهیزمان که تعادل غلظت مواد موجود در حلال و بافت گ نيا . بعد ازردیگیصورت م

شود و عصاره به دست آمده  یصاف م اي زيو عصاره سر ر اهیسپس مخلوط گ را خاتمه داده یریعصاره گ

 .[59] شود یم لتریاستفاده، مجددا ف یبرا
 

 
            خیساندن روش به (: استخراج4-2شکل )

                                                             
1- Maceration 
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 8دم کردن-2-8-8-2

 یاز اجزا یقیروش محلول رق نيا شود. با یم سیخ یمدت کوتاه یآب جوش برا ايتوسط آب سرد و  اهیگ

 .[59] ديآ یدهنده مواد خام به دست م لیتشک محلول

 2هضم -2-8-8-8

 نيود. اش یاستفاده م یميملا یاستخراج، گرما نديفرآ یاست که ط (ونیماسراس) ساندنینوع خ کيروش  نيا

در روش فوق عملکرد حلال  جهی. در نتنکند جاديا یمشکل ميملا یرود که گرما یبه کار م یهنگام روش

 .[51] ابدي یم شيافزا

 8جوشاندن -2-8-8-6

شود. سپس سرد و صاف  یجوشانده م ینیمدت زمان مع یاز آب برا یدر حجم مخصوص اهیگ نديفرا نيدر ا

در مقابل حرارت مناسب است. در  دارياستخراج مواد موثره محلول در آب و پا یروش برا ني. اشودی م

که  ی. عمل استخراج و جوشاندن آب تا زمان 9:96 اي 9:4به آب ثابت است به عنوان مثال  اهیگ نسبت شروع

شده  ظیشود.عصاره تغل یم لتریف ظی. سپس عصاره غلابدي یبرسد ادامه م هیچهارم اول کي به حجم حلال

 .[51] ردیگ یقرار م یشتریب یآماده ساز نديتحت فرا ايگرفته و  قرار و مورد استفاده هیتصف

 (ونیپرکولاس) 4تراوش -2-8-8-5

باشد که قسمت قاعده آن به طرف بالا  یو به شکل مخروط ناقص م شهیاز جنس ش یشگاهيپرکو لاتور آزما

 نيارند. اد یمتفاوت یشده است که حجم ها هیجهت کنترل خروج حلال آن تعب یریش نيیدر قسمت پا و بوده

ل نسبت کند. در ک میشده را تنظ هیسرعت خروج عصاره ته یتواند به خوب یظرف م یشده در انتها هیتعب ریش

 .باشد یم 9به  5 یریمورد عصاره گ یاهیپودر گ زانیبه م پرکولاتور ارتفاع

 رودی ار مبه ک عيعصاره ما ايتنتور و  هیاستخراج مواد موثره جهت ته یاست که اغلب برا یروش ونیپرکولاس

 شکل یظرف مخروط)را به طور کامل انجام داد. پرکولاتور ها  یریتوان عمل عصاره گ یروش م نيکه با ا

مان مدت ز یشده و برا سیاز حلال خ یموثر زانیبا م اهیشوند. گ یستفاده معموما ا (از دو انتها باز است که

د و کنن یقرار داده و وارد پرکولاتور م يیرا داخل بسته ها اهیماند. سپس گ یدر ظروف دربسته م ساعت 4

گردد. پس از گذشت  یاضافه م اهیگ یرو هيلا کي لیجهت تشک زین یبندند. حلال اضاف یرا م های خروج

 ازیشود تا عصاره آرام خارج گردد. در صورت ن یپرکولاتور باز م یخروج اه،یشدن گ سیساعت و خ 24

                                                             
1- Infusion 
2- Digestion 
3 - Decoction 
4- Percolation 
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د شونیها پرس م. در انتها تفاله(ازینمورد يیدر حدود سه چهارم حجم محصول نها)گردد یم حلال مازاد اضافه

 .گرددیصاف م ونیلتراسیمرحله ف یط زیگردد. عصاره نیبه پرکولاتور اضافه م زیآمده ن دست و محلول به

 لاتورپرکو تا از خشک شدن سطح پودر داخل ردفراهم و اضافه ک یحلال را به گونه ا ديبا شهیروش هم نيدر ا

 مانز باشد. مدت یو گران تر از روش سوکسله م شتریروش ب نيدر ا یحلال مصرف زانیم .شود یریجلوگ

 ني. اابديروز ها ادامه  یبرابر سوکسله است و ممکن است ساعت ها و گاه نيپرکولاتور چند یریعصاره گ

 .[59]شود یباعث سالم ماندن اجزا فعال درعصاره م رد،یگ یدخالت حرارت انجام م که بدون روش

         

 
 

 ونیچرخه پرکولاس(: 5-2شکل )

 

 (سوکسله) 8گرم وستهیاستخراج پ -2-8-8-4

فرانس فون سوکسله در سال  یآلمان دانیمیباشد که توسط ش یم یشگاهيآزما یاز ابزار ها یکيسوکسله 

 رگيد یابيارز یاست که به عنوان مرجع اصل یاختراع شد. روش سوکسله، روش استاندارد یلادیم 9871

رت امتوسط که در مقابل حر ايکم  تيبا فرار باتیاستخراج ترک یروش برا نيرود. ا یم کار روش ها به

آنها  تهيمتانول استخراج شود با توجه به پلار ايکه عصاره با اتانول  یرود. در صورت یم باشند به کار داريپا

ره که عصا ی. در صورتنديگو یبوده و به عصاره به دست آمده عصاره تام م اهیگ در مواد موجود هیکل یحاو

ا ب یریخارج گردد. عصاره گ اهیاز مواد موجود در گ یشود ممکن است قسمت انجام گريد یبا حلال ها یریگ

                                                             
1- Hot Contiuous Extraction_Soxhlet 
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شود،  از حرارت استفاده یریعصاره گ یبرا ی. وقترديپذ ینام سوکسله انجام م بهی ا لهیدخالت حرارت با وس

رد بخش مو اه،یبر حسب نوع گ یری. عمل عصاره گردیگ یارزان تر صورت م تر و عيسر یریعمل عصاره گ

: کشد. دستگاه سوکسله از چهار قسمتساعت طول ب 51 تا 5است از  ممکن و حلالاستخراج  یبرا اهینظر گ

از  یشگاهيتوان در سطح آزما یدستگاه م نيشود. با ا یم لیمبرد تشک و بالن، دستگاه سوکسله ،يیمنبع گرما

 باتیاوت، ترکمتف تیبا قطب يیروش با استفاده از حلال ها ني. در اکرد پودر استخراج لوگرمیچند گرم تا چند ک

 و قدرت تیقطب شيافزا بیشود. حلال ها به ترت یخارج م حلال تر از نقطه جوش نيیپا یفعال در دما

بدنه  داخل جيشده و کارتر ختهير جيدر داخل کارتر نمونه . پودر خامرندیگیمورد استفاده قرار م یندگيشو

مطابق نقطه جوش حلال  تریه یشده و دما تهخير بالن شود، سپس حلال مورد نظر در یسوکسله قرار داده م

 عيرفته و در مبرد توسط آب خنک شده و به ما بالا گردد. حلال به صورت بخار در آمده و در لوله یم میتنظ

 که سطح حلال به سطح یشود. هنگام یم ختهير پودر خام نمونه یرو یگردد و به صورت قطرات یم ليتبد

 یتا عمل استخراج رو ابدي یادامه م انيجر نيشده و ا هیحلال در بالن تخل کیبه طور اتومات دیرس فونیس

 در خلا ریتقط ايو  ریبا کمک تقط رفته کامل شود.بعد از استخراج مواد حلال به کار شيپودر خام مورد آزما

خارج کردن حلال، آن را  بدون تواند یاتانول استخراج شود م ايکه عصاره با آب  یشود. در صورت یجدا م

ده نبو یشود خوراک استخراج گريد یکه عصاره با حلال ها یدر صورت یمصرف نمود ول یخوراک یدر داروها

 .[52] را خارج نمود گريد یحلال ها ديو حتما با

                                

 8ریبا تخم یالکل یاستخراج آب -2-8-8-7

کل ال ریکنند که در اثر تخم یم سیخ ینیمدت زمان مع یعصاره برا ايرا به شکل پودر  اهیروش گ نيدر ا

د دهنده فعال موجو لیکند. الکل استخراج مواد تشک یرا آسان م اهیشود و استخراج مواد موثره از گ یم جاديا

 یالظرف سف کيدر  ریدارد. اگر تخم زیشده نقش نگهدارنده ن دیکند الکل تول یم لیرا تسه یاهیگ در مواد

ظروف  ،یا شهیش ،ینیبزرگ، ظروف چ اسیمق دیدر ظرف جوشانده شود. در تول ديآب با اول انجام شود،

 شرفتیروش هنوز استاندارد نشده است اما با پ نيشود. ا یاستفاده م یظروف سفال یجا بهی چوب ايو  یفلز

مشکل  یيدارو اهیعصاره گ دیتول یاستخراج برا کیتکن نيا یاستانداردساز ر،یتخم یآور فوق العاده در فن

 .[51] ستین
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 ییدارو اهانیاستخراج عصاره گ شرفتهیپ یروش ها6-2- 

فاده کمتر است زانیاز حلال به می سنت یشده نسبت به روش ها یسع یریعصاره گ شرفتهیپ یدر روش ها

، استخراج به کمک (کیتونیف)حلال -مخالف، روش گاز انيروش ها عبارتند از استخراج با جر نيا .ندينما

 .[59] استخراج با حلال فشرده ،یفوق بحران عيموج، استخراج با ما زيبه کمک ر استخراج فراصوت،

 

 مخالف انیاستخراج با جر8-6-2- 

روش، مواد خام  نيشوند. در ا یم پودر یدندان یسکيد ابیروش مواد مرطوب خام با استفاده از آس نيدر ا

راج استخ حرکت کرده و در تماس با حلال یجهت استخراج کننده استوانه ا کيصورت دوغاب در  بهی اهیگ

شود.  یتر م ظیعصاره غل جي. با شروع حرکت مواد، به تدرردیگ یشود قرار م یوارد م گريجهت د از کننده که

روند  نيا .شودیآنها ممکن م انيسرعت جر مید و تنظحلال و موا ريمقاد یساز نهیکامل با به استخراج نيبنابرا

انتها و  کيکارا است. سرانجام کار، عصاره در  اریدرجه حرارت، بس شيکم و عدم خطر افزا زمان با صرف

 .[54] شود یم یاستخراج کننده جمع آور گريدی تفاله در انتها

 

 

 

 

 
                              

 مخالف انيبا جر چرخه استخراج(: 6-2شکل )

 

 8(کیتونیف)حلال -روش گاز -2-6-2

همراه با کاهش زمان استخراج و  ،یمصرف حلال و انرژ یها نهياستخراج به روش گاز حلال با کاهش هز

از  یديبرخورداراست. در روش گاز حلال از نسل جد یا ژهيو تیاز اهم یطیمح ستيز یندگيآلا کاهش

 نیقابل توجه و هم چن یطیمح ستيز یايشود که مزا یاستفاده م R894a دروفلوروکربنویه اساس حلال ها بر

 یاره هاباشد و عص یمتداول استخراج دارا م یندهاينسبت به فرا یتر شیب اریبس یمنيا وی بهداشت ديفوا

واقع ) شرفتهیپ کینتوی. شرکت فکند یم دیتول یبالاتر اریبس تیفیو اسانس ها را با ک ها طعم دهنده ،یکيولوژیب

 یسعه داد. محصولاتتو کیتونیف نديرا با عنوان فرا یانحصار یتکنولوژ نيبار ا نیاول یبران( در منچستر انگلستا
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ه و مواد مؤثر یکيولوژیمعطر اسانس ها، موادب باتیشوند، ترک یروش استخراج م نيا که به طور عمده با

 یراوربه ف ازیو بدون ن میتوانند به طور مستق یروش، م نياز استخراج با ا پس هستند که اهانیگ يیدارو

 2،  9،  9وش، ر نيحلال مورد استفاده در ا ی. هسته اصلرندیقرار گ استفاده تر مورد شیب يیایمیو ش یکيزیف

شود و به  یشناخته م(  a894 HFC یا a 894R)  a894  کربن دروفلوئوریه تترا فلورواتان است که با نام - 2، 

حلال در  ني. فشار بخار اافتيتوسعه  یبرودت عيدر صنا (CFC) کلروفلوروکربن باتیترک نيگزيعنوان جا

درجه  - 25) ینيیپا ارینقطه جوش بس نياست و بنابرا( بار 5/  6 )اتمسفر اتاق، بزرگ تر از فشار یدما

سازد.  یکمتر فراهم م یحت اياتاق و  یاستخراج را در دما نديفرآ انجام امکان ت،یخاص نيدارد و ا (گرادیسانت

به  نيافتد و بنابرا یمطلوب موجود در اسانس، از جوشش م فرار باتیحلال به طور معمول قبل از ترک نيا

 تیفیک جهیبه طور کامل از محصول جدا شده و در نت خلاء، جاديا ايبه بالابردن دما و  ازیو بدون ن یراحت

س مانده در اسان ی. مقدار حلال باقابدي یکاهش نم فشار، کاهش ايدما و  شياسانس استخراج شده در اثر افزا

 نيکم تر گزارش شده است که ا اي ppm 21/1در حد  کم و اریحلال بس افتيباز ندياستخراج شده بعد از فرا

 نيکه ا يیاز آن جا نيباشد علاوه بر ا یم کلرومتان یهم چون د یآل یحلال ها ريصدم سا کي با يتقر زانیم

ش به رو نيدر ا ،یاهیحلال با مواد مؤثره گ ندارد، يیایقل اي یدیاس تیبوده و خاص یحلال به طورکامل خنث

شود، محصول متحمل  یانجام م ژنیاکس ابیغ و در یخنث pH در نديکه فرا نيرسد و با توجه به ا یحداقل م

کم  تیبا توجه به حلال گريطرف د. از شد نخواهد زین ونیداسیاکس ايو  یدیاس زیدرولیاز ه یصدمات ناش

 یحلال م نيا نيآن حل نشده و بنابرا در یاهیگ یحلال، موم ها نيدر ا دهايسریگل یتر اي یمعدن یروغن ها

با  یاسانس دیکه منجر به تول ايمزا نيا عمل کند. در کنار تمام یبه خوب ريپذ نشيحلال گز کيتواند به عنوان 

 یرسمیغ روش نياستفاده در ا مورد گردد، حلال یاستخراج م یروش ها ريبالاتر نسبت به سا اریبس تیفیک

ردن به صورت نشت ک در یشود و حت یبازگردانده م ستمیبه س وستهیاشتعال بوده و به طور پ رقابلیو غ

خشک  اهیگ زین روش نيپسماند ا یستيازن ندارد. توده ز هيمخرب بر لا ریعدم حضور کلر، تأث لیبه دل ط،یمح

 نيا اب استخراج ب،یترت نيباشد و مشکلات مربوط به دفع پساب را ندارد. بد یسازگار م ستياست که ز

 ی گستره توان افزود تا یم زین یگريد یرساند . حلال ها یرا به حداقل م یطیمح ستيروش، مشکلات ز

 حلال به خاطر نيکم است. ا یلیمانده در عصاره خ یحلال باق زانیاز مواد موثره استخراج نمود. م یعیوس

ردد. گ افتيکاملا باز ،یچرخش نديفرا یتواند ط یدر ساختار مواد موثره ندارد. حلال م یریبودن تاث یخنث

 .باشد یکم م زیمصرف آن ن زانیشود و البته م یروش استفاده م نيدر ا تهیسيالکتر یروین

 .نداردبالا وجود یاز دما یمشکلات ناش نيتوان به سرد بودن آن اشاره کرد. بنابرا یروش م نيا یاياز مزا

 و ونیداسیمحصولات در معرض اکس ني. بنابراردیگ یصورت م ژنیاکس ابیو در غ یخنث pH در نديفرا

 طیمح یبرا یکم یکند. اثرات مخرب یعمل م انتخاب پذير یلیروش خ نيقرار ندارند. ا یدیاس زیدرولیه
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د. شو ینم دیمواد مضر تول ،یریعصاره گ نديفرا نیدارد. در ح یکم یکيالکتری انرژ مصرف .دارد ستيز

 .[54] باشد یم افتيروش، حلال کاملا قابل باز نيا ی. طستیو مخرب ن ريپذ اشتعال ،یحلال سم

 

 8استخراج به کمک فراصوت -2-6-8

اوت با فرکانس موجى متف ىيو صداها کیالاست طیاست که براى پراکندگى به مح کىیفراصوت امواج مکان

که فراصوت  یهستند، در حال (لوهرتزیک 96 - 21هرتز تا  96از )انسان  ىي. صداها در فرکانس شنوادارد ازین

دارد.  (مگاهرتز 91تا  لوهرتزیک 21از ) ويکرووياز فرکانسهاى ما نتريیانسان، اما پا ىياز شنوا بالاتر ىيفرکانسها

 یوتمربع به امواج فراص متریوات بر سانت کياز  شتریو توان ب لوهرتزیک 911بسامد کمتر از  بای امواج فراصوت

ود همان ش یمربوط م ونیتاسيکاو دهياستخراج با امواج فراصوت به پد یاصل سمیمکان معروف اند. یقدرت

طولى ذرات شده، به  ىيعبور مى کند، باعث جابه جا کیالاست طیمح کي انیم از موج صوتى کيطور که 

توالى مراحل انقباض و انبساط صورت مى  کي جهیعمل کرده و در نت طیمح در سطح ستونیپ کيعنوان 

اصلى خود جداشده و به عنوان موج صوتى عبور مى کنند که مى  گاهيجا . به طور موقت مولکول ها ازردیگ

گروه از مولکول ها به عقب  نیسپس، در طى مرحله انبساط، اول کنند خوردتوانند با مولکول هاى اطراف بر

 ن،يتر به عقب مى کشد. بنابرا شیجنبشى آن ها را ب انرژى و مى شود دهیاصلى خود کش تیو سمت موقع

فاصله ى مولکولى بحرانى دارد، هنگامى که  طیهر مح که مى شود و از آن جا جاديا طیمناطق انبساطى در مح

حفره  مى شوند. جاديا عيشده و حفره ها در ما شکسته از حد شود، فعل و انفعالات مولکولى شیفاصله ب نيا

بوده که قادر به رشد در طول مراحل  فراصوت ناشى از ونیتاسيحباب هاى کاو ط،یدر مح جادشدهيهاى ا

نقطه ى  کيحباب ها به  نيى ا اندازه هنگامى که .هاى انقباض هستند کلیانبساط و کاهش اندازه در س

شود. دما و فشار  آزاد مى انرژى ادىيبحرانى مى رسد، آن ها در طول چرخه انقباض متلاشى شده و مقدار ز

زده مى  نیدماى اتاق تخم در کیاتمسفر در حمام اولتراسون 5111و  نيکلو 5111ى متلاشى شدن تا در لحظه

د. وقتى بخش عيتسر طیمح را در ىيایمیواکنش هاى ش رىیگنقاط داغ مى تواند به طور چشم  نيا جاديشود، ا

 وجتکریم میمستق طور حباب ها روى سطح مواد جامد متلاشى مى شوند، فشار و دماى بالاى آزادشده به نيا

 یگشکست ش،يسا باعث ها به سطح کروجتیم نيمى کند. اصابت ا دیها و امواج شوك را در سطح جامد تول

ه منظور بافت ب تورمی عني اهى،یگ باتیاستخراج ترک نديامواج فراصوت، مراحل فرا. گردد یآن م بيو تخر

هبود سلول ها ب وارهيد تخلخل و منافذ در جاديا قياز بافت به حلال را از طر باتیخروج ترک زیجذب حلال و ن

 اهىیطح موادگس به کيشده نزد دیتول ونیتاسيکند. حباب کاو یم عيو تسر لیمى بخشد و انتقال جرم را تسه

دماى  و فشار. کند به سطح وارد مى میرا به طور مستق کروجتیدر طول چرخه انقباض متلاشى مى شود و م
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ها را در  آن را پاره کرده و محتواى اهىیگ سيهاى سلولى ماتر وارهيد ند،يفرا نيبالاى به کار گرفته شده در ا

 مدت کيدر  یسلول وارهيد بيباعث تخر یاج صوتمرسوم، امو یها وهیآزاد خواهد کرد. برخلاف ش طیمح

 رطوبت، زانیمثل م یاهیمشخصات گ ابدي یانتشار م یسلول وارهيدر طول د یاهیزمان کوتاه شده و عصاره ى گ

 به .ذرات و نوع حلال مورداستفاده، به منظور به دست آوردن استخراج کارامد و موثر مهم هستند یاندازه 

 .ندقرار مى ده ریرا تحت تاث یشامل فرکانس، فشار، دما و زمان، کارکرد امواج صوت یاديز یعلاوه فاکتورها

پروب فراصوت است.  ستمیفراصوت و س یهمراه با فراصوت، حمام ها یاستخراج کننده ها یطرح کل دو

. بخشد یشده و انتقال جرم را بهبود م یحلال به درون مواد سلول شتریفراصوت، باعث نفوذ ب یکیمکان راتیتأث

 فراصوت نیاستخراج و سرعت استخراج اشاره کرد. همچن یبازده شيتوان به افزا یم روش نيا یاياز مزا

 نيحساس به حرارت را فراهم سازد. ا باتیرا کاهش دهد و امکان استخراج ترک یاتیعمل یتواند دما یم

 یموج، ارزان تر است و اجرا زياستخراج همچون استخراج به کمک ر نينو یروش ها ريبه سا نسبت دستگاه

 یبرا یتواند از هر حلال یکمک فراصوت مشابه استخراج با سوکسله م باشد. استخراج به یم تر آن راحت

 .استفاده شود یعیطب باتیاز ترک یعیبا دامنه وس يیدارو اهانیگ موثره باتیاستخراج ترک

 و ودش یامواج فراصوت م فیفاز پخش شده باعث تضع کيتوان گفت که حضور  یروش م نيا بياز معا

پروب فراصوت محدود  رامونیواقع در پ هیناح کيبخش فعال فراصوت درون استخراج کننده به  یاز طرف

 .[55] رندیفراصوت به دقت مورد ملاحظه قرار گ یاستخراج کننده ها یدر طراح ديبا نيو بنابرا شودی م

 
                         

 

 

 

 

 
 استخراج به کمک فراصوت(: 7-2شکل )

 موج زیروش استخراج به کمک ر6-6-2- 

 و کسيا یپرتوها نیهرتز هستند و ماب گایگ 911تا  1/  9با فرکانس  یسیامواج الکترومغناط زموج،يامواج ر

 یعني ینوسان یعمود دانیموج ها از دو م زير. قرار دارند یسیالکترومغناط فیقرمز در ط مادونی پرتوها

 یلمعمو یباشد. حرارت ده یم یمسئول حرارت ده یشوند که اول یساخته م یسیمغناط و یکيالکتر دانیم

رود. در  یاز دست م طیمح قياز طر یبوده و سرانجام مقدار حرارت يی(جابه جا تيهدا) دهيوابسته به پد

و بدون  یمشخص و انتخاب ریمس کيدر  یموج حرارت ده زيبه کمک ر استخراج که در مورد روش یحال
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امواج را جذب کرده، موجب  نيمثل آب ا یقطب یدر واقع مولکول ها. افتد یم اتفاق طیاتلاف حرارت به مح

 نيدر ا یگردند. دما و اندازه ذرها یسلول ها م بيتخر جهیو در نت یاهیگ در ماده یداخل اديز یگرما جاديا

رطوبت ماده  یروش هم، محتوا نيدارد. به علاوه در ا یاديز تیاهم شده ذکر یقبل یروش همانند روش ها

جذب امواج را  يیآب توانا ژهيو به و یقطب یکه ذکر شد حلال ها همانطور رايمهم است. ز اریبس یاهیگ

 یشتریب یو گرما شتریجذب امواج ب زانیباشد، م شتریب ماده رطوبت یهر چه محتوا نيخواهند داشت. بنابرا

ه روش هم ب ني. انتخاب حلال مناسب در اابدي یم شيافزا سلول ها هم بيآن تخر جهینتو در  شودیم جاديا

 یرنگ یها گمانیدر استخراج پ کهيبه طور .دارد یبستگ حلال کيالکتر یو هم به ثابت د تیقدرت حلال

 مثل اتانول، متانول و آب یقطب یاگر از حلال ها که افتنديحلال مختلف استفاده کرده اند و در 91از  کايپاپر

و  ستندین یرنگ یها گمانیاما قادر به حل پ بوده بالا مطلوب کيالکتر یبه علت داشتن ثابت د ،استفاده شود

ولا  معم لیدل نیداشت. به هم میتولوئن خواه و مثل هگزان یقطب ریغ یموضوع را در مورد حلال ها نيعکس ا

شود. به علاوه به منظور  یهم استفاده م با همراه تیو قطب تیقدرت حلال شيافزا یاز مخلوط حلال ها برا

موارد  ترشیشود. اگر چه در ب یم اضافه و تولوئن به آنها آب لنيمانند هگزان، گز يیحلال ها تیقطب شيافزا

 یجزئ ريمقاد یدارا یاهیگی شود اما هنوز سلول ها یاستخراج استفاده م یخشک برا یاهیاز مواد گ

ت شوند. رطوبی م برده به کار زموجير یحرارت ده یاز رطوبت هستند که به عنوان هدف برا یروسکوپکیم

را  یاديز اریبس فشار شود و یم ریتبخ ند،یب یحرارت م یاهیگ یدرون سلول ها زموج،يکه در اثر ر یدر زمان

شار قرار ف تحت را از درون یسلول وارهيکند. فشار، د یم دیتول یسلول وارهيد یرو یاهیتورم سلول گ لیبه دل

ه شد بيتخری فعال را از سلول ها یشود که تراوش اجزا یداده و سرانجام باعث شکسته و پاره شدن آن م

 دهيدپ نيبخشد. ا یرا بهبود م یاهیگ یاستخراج اجزا یرو بازده نياز ا ،کرده لیبه حلال احاطه کننده تسه

 شوند، یم ساندهیخ زموجيبالا تحت ر یحرارت ده بيبا ضرا يیبا حلال ها یاهیکه مواد گ یتواند در حالت یم

 ه جزءاز سلولز را ک یوندیتواند هر پ یم زموجير یحاصل شده با پرتوده یبالا ی. دماهاابدي شيافزا شتریب

ی اهادم .دينما ليمحلول تبد یآن را به اجزا قهیکند و در عوض در چند دق زیدرولیاست ه یسلول وارهيد یاصل

 شياسلولز را افز ونیدراسیده ند،يآ یبه دست م زموجياستخراج با ر یدر ط یسلول یها وارهيکه در د يیبالا

ک درون سلول کم باتیآسان حلال به ترک یبه دسترس دهيپد نيدهند و ا یآن را کاهش م یکیمکان قدرت و

 .کند یم

 کاهش،)قهیدق ستیتا ب هیمعمولا از چند ثان ) دار در مدت استخراج یتوان کاهش معن یروش م نيا یاياز مزا

 یم ا فراهمر یشتریکه دقت و صحت ب)خودکار دستگاه  میاستخراج، تنظ یبهبود بازده ،یحلال مصرف زانیم

 (کم) مانند فلزاتیجزئ یلیخ یحساس به حرارت، قدرت استخراج اجزا یاجزا ی، مناسب بودن برا(کند
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 دهياستخراج، که پد یتلاطم در ط جاديو ا یاهیگرم نمونه گ یلیآفت کش ها از چند م ماندهیو باق نیسنگ

 .دهد نام برد یرا بهبود م جرم انتقال

اشند و ب یقطب ریحلال غ ايهدف  باتیکه ترک یموج ها زمان زير بسیار کم و ضعیف يیروش، کارا نيا بیع

 .[56] باشند فرار که آنها یزمان اي

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 زموجياستخراج به کمک ر(: 8-2شکل )

 
    

 

 

 

 

 

 

 
 زموجيچرخه استخراج به کمک ر(: 1-2شکل )

 یفوق بحران عیاستخراج با ما5-6-2- 

 یخود قرار دارند که موجب م یبالاتر از حالت بحران یهستند که در فشار و دما یمواد یفوق بحران الاتیس

با  اي یبقط ریمواد غ یآنها برا تیکند. قدرت حلال رییتغ یعیدر محدوده وس الاتیس نيا اتیخصوص تا شود

استخراج  یابر یفوق بحران الاتی. سابدي یکاهش م یجرم مولکول شيبالاست که با افزا اریکم، بس تیقطب

و  یجذب سطح یبه صورت چند مرحله ناهم سو، برا عاتيما یجداساز یبرا وسته،یناپ صورت جامدات به
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 یاست که در دماها و فشارها یماده ا یفوق بحران عيما شود. یاستفاده م یکروماتوگراف نديفرای برا نیهمچن

دو  نيبلکه حد واسط ا ،ستین عيما ايماده به صورت گاز  طيشرا نيقرار گرفته، در ا یبحران بالاتر از نقطه

مانند گازها و از لحاظ قدرت انحلال مواد مانند  یرينفوذپذ اتیلحاظ خصوص از کهی حالت بوده، به طور

کند  یم رییکه خود تحت کنترل دما و فشار است تغ تهیدانس رییفاز با تغ نيا در مواد تیباشد. حلال یم عاتيما

 یحراندما و فشار فاز فوق ب رییتوان با تغ یم یریعصاره گ یفاز، در انتها داخل و بعد از نفوذ ماده مورد نظر به

 تیروش انتخاب حلال اهم نيرا بدون حلال به دست آورد. در ا عصاره را به صورت گاز خارج کرده و

 مطلوب یرانبح طياشتعال کم و شرا تیو قابل تیسم ن،يیپا متیق لیبه دل دکربنیاکس یدارد. از د یاریبس

ا ه دروکربنیمثل ه یرقطبیغ باتیاستخراج ترک یبرا (مگاپاسکال 7/  9و فشار  نيدرجه کلو 914 یدما)

 یاستفاده م دياکسا تروسیو ن 22 ونيمانند فريی ها ازحلال یقطب باتیاستخراج ترک برای شود. یاستفاده م

 لياز تعد لیدل نیباشند. به هم یم ستيز طیمح خطرناك یها ندهيذکر شده ازجمله آلا یشود، اما حلال ها

با  % 21 گردد. متانول تا حدود یم استفاده دياکسا یکربن د تیقطب شيمانند متانول به منظور افزا يیکننده ها

کربن  یرانبح طيشرا شيباعث افزا اما را داراست یحل مواد قطب تیقابل اختلاط بوده، قابل دياکسا یکربن د

 ین دکرب یبحران طيهم شرا حلال نيا یتفاده کرد ولتوان اس یاست. از اتانول هم م یشده و سم دياکسا ید

 جاديت ابه عل یدارند ول ینيیپای بحران طيمانند متان و اتان اگر چه شرا يیدهد. حلال ها یم شيرا افزا دياکسا

ه و ممکن داشت يیبالا یريپذ واکنش تیهم قابل لنیمانند ات يیشوند و حلال ها یاستفاده نم یکبد تیسم

آب  اريدارد ز تیاهم هم روش نيدر ا یاهیرطوبت ماده گ یبرسانند. محتوا بیآس باتیترک یاست به برخ

ه علاوه کند، ب یم فراهمی فوق بحران عيدر برابر عبور ما یکيزیف یدرآمده و سد خيبه شکل  اهیموجود در گ

ر ب یاندازه ذره ا. گرددی ناخواسته م باتیوارد شده و موجب انحلال ترک یدر فاز فوق بحران یتا حدود خي

/  55و  1/  91 یا با اندازه ذره انهياز راز یریدر بازده نداشته و عصاره گ یچندان ریروش ها تأث ريخلاف سا

 یریگ ارهعص فقط زمان دکربنیاکس ید انيسرعت جر شينداده است. افزا رییبازده را تغ متر،یلیم 1/  75و  1

 .بوده استبازده موثر ن شيدهد اما در افزا یرا کاهش م

 استفاده ال دهيحلال ا کيبه عنوان  ،یفوق بحران طيتحت شرا دیاکس یمانند کربن د الیس کيروش از  نيدر ا

 یها لالح ريکربن آن را از سا دیاکس ید تيو فرار اديز یريکم و سرعت نفوذ پذ تهيسکوزيو رايشود، ز یم

 ستخراجو ا ابدي یفشار بهبود م شيروش با افزا نيحلال در ا یساخته است. قدرت حلال پوش زيمشابه متما

 توانیربن مک دیاکس یمانند متانول به د يیاصلاح گرها شيانجام شود. با افزا نيینسبتا پا یدماها تواند در یم

 .[56] روش را گسترش داد یاستخراج نمود و دامنه کاربرد ها زیرا ن شتریب تیبا قطب يیهاگونه

 جامد مواد تواند در یم نيحلال است. بنابرا یو نفوذ قدرت بالا نيینسبتا پا تهيسکوزيروش، و نيا یايمزا از

 مثال شود. به عنوان عيسر اریسبب استخراج بس جهینفوذ کند و در نت ،یعاد یمتخلخل موثر تر از حلال ها
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در  قهیده دقبه چند  (L-S)جامد  با عيچند روز در استخراج ما ايساعت چند از  دتوان یتخراج ماس زمان

ه درون تازه به طور مداوم ب عيما ،یفوق بحران الی.در استخراج با سابديکاهش  یبحران فوق الیاستخراج با س

 ،یفوق بحران الیتواند استخراج کامل نمونه را انجام دهد. در استخراج با س یم نيبنابرا شود؛ ینمونه وارد م

 دیاکس یداد. املاح محلول در د رییدرجه حرارت تغ ايفشار و  رییتوان با تغ یرا م عيما از یقدرت حلال پوش

 .و کاهش فشار، جدا شود رییتوسط تغ یبه راحت تواند یم یکربن فوق بحران

 

 استخراج با حلال فشرده4-6-2- 

 فوق عياز استخراج با حلال تحت فشار است که مشابه روش استخراج با ما یاستخراج با حلال فشرده شکل

شد. استخراج  یتجار 9114در سال  9 ونکسيمنظور توسط شرکت د نيا یدستگاه برا نیباشد. اول یم یبحران

و در فشار  گرادیدرجه سانت 211تا  51 نیبالا ماب یاست که در دماها یاستخراج نديفرآ کيفشرده  حلال با

حفظ حلال در حالت و  ی. استخراج تحت فشار به منظور نگهدارردیگ یمگاپاسگال انجام م 95تا  91 نیماب

ا، دم شياش قرار دارد. افزا یبحران طيشرا رياستخراج هنوز ز ی. حلال در طردیگ یبالا انجام م یدما در عيما

رو استخراج،  نيدارد، از ا ینگه م عيدهد و فشار بالا، حلال را در حالت ما یم شيرا افزا استخراج سرعت

ود و تر انجام ش عيدهد استخراج سلول سر یفشار اجازه م نی. همچنردیگ یصورت م شتریب یمنيا و با عيسر

دهند و اجازه  یرا کاهش م عيحلال ما یبالا گرانرو یکند. دماها یدرون ماده جامد کمک م از عيبه خروج ما

ر کنند. اگ یم فیرا تضع یاهیشوند و واکنش متقابل مواد حل شونده و بافت گ یم موجب نفوذ بهتر مواد را

آب گرم  نیهستند، همچن یآل یدر روش استخراج با حلال فشرده معمولا حلال ها شده استفاده یچه حلال ها

تواند در دستگاه استخراج با حلال فشرده استفاده شود که معمولا استخراج  یم یبحران ريآب ز ايتحت فشار 

 [56]. شود یم دهینام 5 یربحرانيبا آب ز استخراج اي 4با آب تحت فشار 
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 مقايسه ی روشهای نوين استخراج: (5-2جدول )

 روش
استخراج به کمک 

 فراصوت
 ويبه کمک ماکروواستخراج 

 الیاستخراج به کمک س

 یبحران فوق

 توضیح کوتاه

 ورنمونه در حلال غوطه

 شده و سپس با استفاده از

حمام فراصوت  ايپروپ 

 شود. یمی ده

 نمونه در حلال غوطه ور و

 ويامواج ماکروو یسپس انرژ

 شود. یم دهیآن تاب به

 فشار بالا قرار کينمونه در 

 یبحرانفوق الیو س ردیگ یم

 صورت مداوم از آن عبور به

 شود. یم داده

 دقیقه 61تا  91 دقیقه 91تا  9 دقیقه 61تا  91 زمان استخراج

 گرم 5تا  9 گرم 91تا 9 گرم 91تا 9 مقدار نمونه

 میلی لیتر 41تا  91 میلی گرم 211تا 51 مقدار حلال
 میلی لیتر)جامد( 5تا2

 میلی لیتر)مايع( 61تا  91

 زياد متوسط کم نهيهز

 استفاده آسان مزايا
 استفاده آسان، مصرف ، عيسر

 حلال متوسط

 ظیتغل مصرف کم حلال، ع،يسر

کردن،  هیتصف به ازیعصاره، عدم ن

 انتخاب یامکان بالا

 معايب
ل، حلا اديز یاستفاده نسب

 کردن هیتصف به ازین

 يیتوانا ديبا یحلال انتخاب

 را ويماکروو یانرژ جذب

 کردنهیبه تصف ازیباشد، ن داشته

 نهیبه جهت اديز یوجود پارامترها

 یساز

 

  مروری بر تحقیقات انجام شده -2-5

  مبارزه با سالک در ایران -2-5-8

 مبارزه با سالک در ایران یراهها8-8-5-2-  

 انگلها نيا .شودیم جاديا اهایشمانیل یپروتوزائ یانگلها است که توسط وانیمشترك انسان و ح یماریب سالک

 یزندگ زبانیم خوار گانهیب یو در درون سلولها افتهي انتقال دار مهره زبانیبه م های گزش پشه خاک قياز طر

 یشهر سالک وعی. ششودی انسان مدر  یپوست عاتيو ضا زخم روند منجر به بروز نيکه ا کنندیم دایپ ریو تکث

 نیهمچن و کرمان گزارش شده است. رازیش شابور،ین مشهد، مهم کشور از جمله تهران، یاز شهرها رانيدر ا

آباد  لطف و اصفهان، سرخس، ترکمن صحرا یو شمال شرق شمالی هایدر آباد یسالک روستائ وعیبروز و ش

 ومد مهین یهاکه در سال یطیمح ستيو ز یتیجمع راتییتغ حال با توجه به نيبا ا. [57]گزارش شده است 

 بروز منحصر به شهرها و یسالک شهر وعیبروز و ش اکنون رخ داده است، هم یشمس یهجر زدهمیقرن س

 کاربرد استان کشور با 99در  ریاخ یبررس کي. در باشدینم کشور یمحدود به روستاها یسالک روستائ

شهرها  دری سالک شهر یبرآورد شده است که فراوان مارانیب از نمونه جدا شده 949 یرو یمولکول یروشها
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رصد و در د 15در روستاها  یسالک روستائ یحال فراوان نيا با .باشدیدرصد م 95درصد و در روستاها  65

 .[58] باشد یدرصد م 5شهرها 

از  ینیاشکال متعدد بال رانيدر ا زینقاط جهان و ن ازی اریداشته و در بس یعیانتشار وس ایسالک در دن یماریب

 یتداع یژگيو ني. اباشدیمطرح م هایماریب ازی عیوس فیوجود دارد که در واقع به صورت ط یماریب نيا

 سالک ،یماریقطب ب کيهمانند جذام در  زین سالک . درباشدیجذام م یهایماریموجود در ب ینیبال فیط کننده

که در   دارد قرار 2سالک مقاوم گر،يو در قطب د ابديیخود بهبود م یخود به یماریدارد که ب قرار  9خود شفا

 یو برخر ني. از اباشندیدرمان نم قابلی و به راحت کنندیم دایتداوم پ یمتوال یهاسال یبرار مایب یآن زخمها

مبارزه و  یراهها افتني یرا برا یاگستردهی پژوهش یهاتلاش شیمهم جهان از مدتها پ یپژوهش از مراکز

 یهااهر افتنيدر جهت  یعیوس یپژوهشها از سالها قبل زین رانياند. در ابه انجام رسانده هايماریب نيکنترل ا

 وزارت بهداشت، درمان ریواگ یهایماریب تيريمدری اجرا شده است. هم اکنون برنامه مرکز مایب نيا مبارزه با

  :باشدیمتمرکز م یاصل محور مبارزه با سالک و کنترل آن بر دو یبرا یپزشک آموزش و

 در یدر سالک شهر ژهيبه و یماریوبه موقع ب حیصح همه موارد ابتلا به سالک و درمان عيسر صی: تشخالف

 .یماریاز گسترش ب یریشگیپ جهت

دها، بن تفاده از پشهاس عه،يپوشاندن محل ضا نظر در معرض خطر از ی رفتار جامعه رییتغ یاقدام برا -ب

 .[51] برد انواع حشره کشها کار زین حشرات و یهاآغشته به سم و دور کننده یهاپرده و هایتور

 ست وا رفتهيمبارزه با سالک صورت پذ یبرا یبهداشتی هاکاربرد اقدام نهیدر زم یعیوس یهاچند تلاش هر 

 اما تاکنون. [61] حاصل شده است یيهاتیموفق یخاص ليبا استفاده از مواد و وسا زیموارد ن یبرخ در

ا( هیشه خاک)پبردن ناقل سالک  نیو از ب یماریب عیوس کنترل یبه کار رفته برا یو روشها یبهداشت یهااقدام

 و روزانه متعدد قاتيبه تزر ازیاز آنها ن یبرخ نکهيا بر علاوه یماریدرمان ب یبخش نبوده است. روشها جهینت

 از یداروها در برخ نیهمراه داشته باشد. همچن به زیممکن است که عوارض نامساعد دارو را ن ،دارد دارو

 در هایخاک هگرپشيدر برابر دارو است. از طرف د مقاومت که احتمالا  مربوط به القاء باشندیم ریتأثیب مارانیب

 یبزرگ مانع يیسالک روستا یماریدر مورد ب ژهيبه و انگل و وجود مخازن باشندیاغلب مناطق کشور پراکنده م

که در  ندهستيی صحرا یمخازن انگل، موشها رانيدر ا يیروستا . در سالک نوعباشدیم یماریکنترل ب ریدر مس

 یهانیمز و رهايآنها در دامنه گسترده کو تیو فعال دهيلانه گز ريبا و نقاط یريکو یهادر کناره یعیسطح وس

 که سالک است جهت نیبردن آنها وجود ندارد و به هم نیاز ب امکان ادامه داشته و عملا  یعیبه نحو وس ريبا

 شرفتیپ زای ریجلوگ یبرا یاجرائ یهابرنامه روني. از ای شیوع داردمناطق نیچن رامونیدر پ شتریب يیروستا

                                                             
1- Self-healing 
2- Non-healing 
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 رايز رديپذ صورت اطیبا کمال احت ستيبایم رهاياطراف کو دری مصنوع یکار توسعه جنگل لیاز قب ريکو

 های. برخگرددی کاردر طول جنگل يیصحرا یزاد و ولد موشها و کار موجب گسترش نيممکن است خود ا

خاص  علاقه ،مورد استفاده دارد یکارگز که در جنگل یهادرخت شهيبه ر یصحرائ یمعتقدند که موشها

 یريمناطق کو ازی ماریمخازن ب دنیرسدرختها موجب توسعه و  نيا با یگذشته جنگلکار یدارند و در سالها

ه گذشت یسالها در طول یماریب نکهيبا توجه به ا نياست. بنابرا شدهی کاراطراف جنگل یبه مناطق مسکون

 یبهداشت اقدامات که رسدیبه نظر م نيبنابرا .[51] باشدیم تیفعال حال به سالک در یعملا  مهار نشده و آلودگ

از بروز  یریگشیبه پ پژوهشگران توجه نروي. از اردیرا بگ یماریب نيا گسترشی نتوانسته است جلو تيدر نها

ن گذشته واکس یدر سالها نکهيا است. با توجه به دهيواکسن معطوف گرد هیته قيطر در انسان از یماریب

 وعیندگان شرزم نیسالک ب یماریب که یلیجنگ تحم انيجر در دسترس نبود، در یماریب کنترل یبرا یمناسب

زنده معطوف شد. البته  واکسن کشور و محققان دانشکده بهداشت به سمت نیمسئول کرد نظر دایپ

 یراو کاربرد آن ب سالک زخم افراد آلوده به دنیبا استفاده از تراش رانيدر ا شیپ از قرنها ونیزاسیشمانیل

و  یبوکریم یآلودگ روش منجر به نيموارد ا یاما در برخ ،متداول بود یسنت به صورت یماریاز ب یریشگیپ

جهت از  نیهم به .وجود داشت زین گريد یهايماریو خطر انتقال ب شدیم حیدر محل تلق یچرک یبروز زخمها

 نيا . با[69]رديد روش منسوخ گ نيای لادیم (9121ن )رايدر ا نينوی صحنه در آمدن پزشک یبه رو لياوا

 یدر ط رانيدر ا ونیزاسیشمانیل یاثر بخش 9962کرد. در سال  دایپ ادامه مورد نيدر ا یپژوهش یتهایحال فعال

قرار گرفت و اثرات  یمورد بررس همکاران و انيجواد م،ياصفهان توسط ند وعیدر مناطق پر ش یياه مطالعه

مطالعه  کيدر 9189و  9182 در سال سپس .[69]درصد مشخص شد  81 آن در محدوده یخشب تیمصون

روش قادر است تعداد  نيشد که ا معلومد و ش ینفر بررس 111/81 آن در یگروه اثر بخش نیتوسط هم گريد

 یادآوريلازم به  .[62]دهد  کاهش هشتم کيبه  گريششم و در گروه د کيگروه به  کي در افراد آلوده را

 9191ر. درسدیدهه م نيبه چند جهان در یماریکنترل ب یبرا ایشمانیواکسن زنده ل کاربرد خچهياست که تار

استفاده  ونیسزایمونيا به منظور ایشمانیکردند از کشت انگل ل یسع بار نینخست یبرا و مانسه کولین یلادیم

پژوهشگران روسی در  . و[65]در بغداد  یهبئات و سنکی .[64]در لبنان  انيبربر 9191در دهه  .[69] ندينما

کار  نيپوست انجام دادند و نشان دادند که ا داخل به ایشمانیکشت ل حیتلق یرو يیها یبررس. [66]شوروی 

 روش در دهه نياز ا نیاست. همچن مدتی طولان یمنيا یمحدود و القا یزخم جاديا یبرا یمؤثر روش

 سابق و در سال یشورو یمرکز یایآسی هایجمهور یانبوه در مناطق بوم ونیزاسیمونيا یبرای لادیم 9141

 نيا زیهم اکنون ن. [69] آمدیم عمل استفاده به یماریاز ب یریجلوگ یبرا یاشغال نیفلسط در ارتش 9168

ماژور به عنوان  ایشمانیل مرده مرکب از مخلوط زنده و یادامه دارد و واکسن ازبکستان در یریشگیروش پ

 .[67] مجوز گرفته است سالک هیبر عل یواکسن
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 را یجنگ، مقامات بهداشت یهاسالک در جبهه یماریب سابقهیب وعیش رانيعراق و ا یلیجنگ تحم انيجر در 

دو  در حدود 9961استفاده شود. در طول دهه  رزمندگان ونیناسیواکس یروش برا نيآن داشت که از ا بر

 ونیزاسیمانشیل جنگ، روش انياما پس از پا شدند نهیواکس سالک هیروش بر عل نينفر از رزمندگان با ا ونیلیم

د هرچن افراد، از یواکسن زنده در برخ قياز تزر یاناخواسته عوارضی روش گاه نيدر ا راينکرد، ز دایادامه پ

الت ح در و افتهياز بدن گسترش  یعیافراد در سطح وس نيا دری ماریب ی. گاهشدیم جاديبه صورت نادر ا

ه جز ب بهداشتی از طرف سازمان جهان ونیناسینوع واکس نيا از استفاده ني. بنابراافتيیمزمن سالها ادامه م

ور کار زنده در دست ریغی هاواکسن یابیو ارزش هیراستا ته نی. در همشدینم هیسالک توص وعیدر مناطق پر ش

 .گرفته بود قرار بهداشت یو برنامه سازمان جهان

 یراب واکسن مناسب افتني نهیبه کار رفته در زم یروشها به عمل آمده و یهابه شرح مفصل کوشش نجايا در

 [68]. ميپردازیم رانياز سالک در ا یریشگیکنترل و پ

 

 لیشمانیزاسیون2-8-5-2- 

 به بازو، یاز بدن مانند بالا دهیمنطقه پوش کيدر  رولانيو انگل زنده و حیعبارت است از تلق ونیزاسیشمانیل

 جيسپس به تدر کشد،یطول مماه  91-6معمول به مدت  انگل که به طور حیزخم در محل تلق کي یمنظور القا

 ردر براب تیآمدن مصون ديروش موجب پد ني. اماندیمی بسته شده و محل آن به صورت جوشگاه باق زخم

ی هاسمتق ريمتعدد در صورت و سا یهازخم معمولا ی عی. در عفونت طبشودیم یماریب یعیبه اشکال طب ابتلا

 نقص در موارد نادر ايو  یبدن بد شکلحساس  یقسمتها از یو ممکن است در برخ گرددیم جاديبدن ا باز

 ا درهآنها به بچه میمستق حیو تلق مارانیفعال بی زخمها گرفتن کبره ميقد ی. در زمانهادينما جاديعضو ا

شت ک طیکشت شده در مح ی. به دنبال آن از انگلهارفتیم رسم متداول به شمار کيسالک  یبوم یهاکانون

 طيراش در ماژور که ایشمانیانگل ل یستاياز کشت مرحله ا روش نيدر ا. بهره گرفتند تیمصون جاديا یبرا

انگل زنده  هزارصدیس حدود یکشت که حاو نياز ا تریلیلیم 9/1 .شودیشده است استفاده م هیمطلوب ته

 [61]. شودیم قيافراد تزر یبازو در دهیاست به مناطق پوش رولانيو

 شده توسط دهيو طول مدت آنها در افراد گز هازخم روش، شدت نيکه با کاربرد ا دهدینشان م هایبررس

 متریتا دو سانت کيو قطر آنها به  ابندییماه بهبود م 4 تا 9ها در عرض و معمولا  زخم ابديیکاهش م یخاک پشه

روش  نيا یبخش اثر .شودیم جاديا زین متریسانت 7 تا 5با قطر  يیزخمها موارد یحال در برخ نيبا ا رسد،یم

 نيدر ا .[69] است گرفته قرار یابيورد ارزم ،و همکاران اجرا شده انيجواد م،يکه توسط ندی بررس کيدر 

د. پس انشده منيا ماژور ایشمانی. هر کدام از آنها با کشت پنجم لاند گرفته قرار ینفر تحت بررس 251طرح 

 8/1ی بیماری در آنها درصد از آنها زخمدار شدند و فراوان 47 سالک، وعیدر منطقه پر ش یاز دو سال زندگ
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با به  ،یبررس نيدر ا نیهمچن درصد ثبت شده است. 41ی ماریب یفراوان که یدرصد بوده است. در صورت

 .[69]درصد برآورد شده است  81 ونیزاسیشمانیل یپس از دو سال اثر بخش نیشمانیل یکاربردن آزمون پوست

ها زخم ،اندشده نهیواکس که افراد درصد از 9تا 2ر که د شودیروش موجب م نيبه کاربردن ا یحال گاه نيبا ا

 یدرمان یهابعد از گذراندن دوره یاز زخمها حت یبعض به مدت بیش از يکسال دوام يابد و در موارد نادر

 مشاهده شده، زین رانيکه در ا یممکن است همان طور به صورت مزمن یماریو ب ابندییمتعدد بهبود نم

 .[61]متر ايجاد شود که حتی بعد از دوره های درمانی متعدد بهبود نمی يابندسانتی 21تا  95هايی به قطر زخم

امکان  نيا وشر ني. با اشودیاستفاده م زیزنده ن ریغ یواکسنهای اثربخش یابيبه منظور ارز ونیزاسیشمانیلاز 

به تنها  نی. همچنرديانجام پذماهه  91-6ر مثلا دوره کوتاهت کي واکسن در يیکارا یابيکه ارز گرددیم جاديا

 یاهیابیارزش توانیخواهد بود و م ازیدر هر گروه ن واکسنيی سنجش کارا یاز داوطلبان برا یتعداد محدود

. باشدینم ريپذامکان داوطلب اديبا وجود تعداد ز یمطالعه صحرائ کي را انجام داد که در یفراوان کيمونولوژيا

 استاندارد )تحت اصول طيکه در شرا شودیاستفاده م رولانيزنده و و یایشمانیل معمولا  از هایبررس نيدر ا

GMP ) [71]د شو یم ینگهدار آن یکنواختيو  یدر جهت حفظ همگون منجمد شده و به حالت هیته. 

 

 کشته لیشمانیا یواکسنها8-8-5-2- 

درصد عدم بهبود به  9-2موجب بروز رولانيو شد استفاده از واکسن زنده یادآوريدر بالا  کهیطور همان

واکسن فقط در  نيکاربرد ا بهداشت یجهان جهت از طرف سازمان نی. به همگرددیم نهیواکس افراد موقع در

از نقاط جهان مانند  ی. در برخاست شده هیخاص توص یتهايفراوان عفونت و در فور وعیشی مناطق دارا

 دهیرس زین یتا مثبتنسب جينتا به آغاز شده بود و شیاز سالها پ ایشمانیکشته ل یواکسنهای ابیو ارزش هیته ليبرز

کشور  نيو محققان ا بود بهداشت انجام نشده یسازمان جهان یارهایبا مع متناسب هایبررس نيحال ا نيبود. با ا

 گريد طرف از  [79] .و مطلوب شدن ديجد یارهایواکسن با مع نيا مطالعهی مجدد برا یزيربرنامه درصدد

 استفاده وز،یشمانیل یواکسن مطلوب برا هیگام در ته نیاست نخست جيرا هايماریب ريهمانطور که در مورد سا

  . [72]باشد یبه سهولت قابل کشت م ایشمانیل یانگلها نکهيا ژهيکشته شده است، به و یهازمیکروارگانیاز م

 

 یگیر نتیجه6-8-5-2- 

 نکهير اعلاوه ب اهایشمانی. لباشدیبرخوردار م یوالائ تیسالک از اهم یماریاز ب یریشگیپ یواکسن برا هیته

-وبکریالقاء شده توسط م یهایماریب یبرا مدل الگو و کيبه عنوان  باشند،یم عیوس یهایماریب جاديا عامل

 کروبیم چیه یبلکه برا وریشمانیل یهایماریب سالک و ی. تاکنون نه تنها براباشدیمطرح م یسلول داخل یها

 دیست و اما دبخشیام ریمس نيانجام شده در ا یتلاشهای نشده است ول دایپ یواکسن مناسب گريد کیوتياوکار
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 مناسب منجر خواهد شد. استفاده از واکسن کشته واکسن کي افتنيبه  تيتکاپو در نها نيوجود دارد که ا اديز

 د آنکهواکسن مناسب بود. با وجو کي افتني یبرا تلاش گام در نیاول (نسل اولواکسن ) ایشمانیل یسلول تمام

 وزیمانشیسالک و ل یآن در مناطق بوم یزائیمنيا وی ضرریواکسن ب نيا یابيارز یبرا هیاول یهایبررس در

 . [79] دیبه ثبوت نرس یصحرائ یها یبررس آن در یقرار گرفت اما کارائ دیمورد تأئ یاحشائ

 مبارزه با سالک نه تنها موجب نهیآمده در زم عمل به یاست که تلاشها تینکته حائز اهم نيا یادآوري

 رد یپژوهش -یعلم یهانهیزم یبلکه موجب شکوفائ، ارزشمند شده است یها مقاله پژوهشده یریگشکل

 ژنها، یو آنتها واکسن یو کارآزمائ هیته ،یمونولوژيای هانهیکشور به خصوص در زم یپزشک جامعه

 هاده شده و وزیشمانیل یانگلها صیدر تشخ یشگاهيآزمای و روشها یشناس بیآس ،یشناسانگل ،یولوژیدمیاپ

 رد در سراسر کشور یقاتیها طرح تحقو هم اکنون ده است را در کشور به بار آورده یطرح و مقاله پژوهش

 رارق دیمورد تأک نجاي. آنچه که لازم است در اباشدیم مبارزه با آن در دست اقدام یهاو راه وزیشمانیل نهیزم

 دیو ام ارزشمند است اریسالک بس یمناسب برا واکسن کي افتني نهیتلاشها در زم نياست که همه ا نيا ردیگ

 حققانم یبه کار رفته و تکاپو یبار نشستن تلاشها به نه چندان دور شاهد یاندهيوجود دارد که در آ فراوان

ی هايماریب گريسالک و د یریشگیپ یبرا مناسب واکسن کي هیته نهیدر زم ندهيحاضر و آ ینسلها یرانيا

 .[74] میباش وزیشمانیل

 

 اثرات درمانی گیاهان دارویی روی پوست -2-4 

هـا و سـبزيجات و گیاهـان مختلـف بـر پوسـت غیرقابـل انکــار اسـت و اســتفاده از آنهـا  ثرات میوها

هـای آرايـشی و ترکیب با مـواد شـیمیايی بـرای نگهـداری از  و چه در تهیه فـرآورده صورت سنتی چــه به

گیاهان روی  مختلف بر دنبال تحقیقات پوسـت و پیشگیری و درمان بیماريهای پوستی امـری متـداول است. به

ای ه ی تولید فرآوردهمتعدد، اثرات تعدادی از آنها از نظر علمی اثبات شده که مـیتـوان از اين اطلاعات برا

 بر روی گیاهان دارويی و نتايج فعالیتهایتحقیقات انجام شده ی پژوهشگران استفاده کرد.آرايشی و دارويـی 

 به شرح زير می باشد.وستی به طور خلاصه آنها بر روی پوست و بیماريهای پ

 .[78-77-76-75] نقش بسیار زياد و متفاوت در درمان و پیشگیری از مشکلات پوستی ا: آلوئه ور (9

 .[71] آنتی اکسیدان، ضدالتهابی، پاك کننده، محافظ : آووکادو (2

 .[89-81] آنتی اکسیدان، ضدباکتری، ضدمیکروب و ضدقارچ، تسکین دهنده درد و خارش :اکالیپتوس (9

 .[82] بکار می رود چروك : پیاز سوسن برای جلوگیری از بروزسوسن (4

چروك زودرس، نرم شدن پوست، درمان کچلی ناخن، ضدمیکروبی، ضدالتهابی، بهبوددهنده  :برنجاسف (5

 .[84-89] زخم
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 .[85] تقويت کننده و ضدعفونی کننده، مؤثر بر سالک : آويشن (6

 .[86] محافظ وتقويت پوست، ضدچروك: کتان  (7

 .[87] آنتی اکسیدان، نرم کننده، مرطوب کننده، ضدچروك : گندم (8

 .[81-88] چروك، ضدعرق، ضدالتهابی، عرق سوز شدنضد : هاماملیس (1

 .[11] آنتی اکسیدان، مرطوب کننده، نرم کننده ضدچروك، ضدپیری، محافظ در برابر نور : چای (91

 .[12-19] ضدپیری و شل شدن پوست، التیام دهنده زخم : دم اسب (99

 .[19] آنتی اکسیدان، ضدالتهابی، پاك کننده، محافظ : کاکائو (92

 .[14] ضدالتهاب، محافظ، مؤثر بر زخم سالک و شوره سر : بومادران (99

 .[15] ضدچروك، ضدورم، خنک کننده ونرم کننده، سرعت بخش ترمیم زخم: به (94

 مرطوب کننده، نرم کننده، محافظ، برطرف کننده جوش و التهاب، چربی، خارش و شوره ی سر : بابونه (95

[16]. 

وختگی ها، استحکام دهنده پوست، محافظ پوست و ضدالتهاب، التیام دهنده پوست و س : همیشه بهار (96

 .[17] مرطوب کننده

ای چرب ، ا و تقويت پوست های خسته ، ضدچروك، تمیزکننده ی پوست هن درمان زو : هوفاريقون (97

درمان کننده ی سوختگی ها و آفتاب سوختگی، درمان سرطان :  آنتی باکتريال ترمیم کننده ی زخم ،

 .[18] پوست

 .[11] آنتی اکسیدان، ضدالتهاب، التیام بخش، مرطوب کننده و ضدخارش، محافظ پوست :  زيتون (98

 .[919-911] آنتی اکسیدان، ضدچروك، ضددرد، ضدالتهاب، ضدسرطان پوست :  کنگر فرنگی (91

نرم کننده، مرطوب کننده، پاك کننده، محافظ پوست در برابر آفتاب و اشعه ماوراء بنفش،  : نارگیل (21

 .[912] خمترمیم کننده ز

 

 ترکیبات شیمیایی موجود در پنبه دانه از مقاله های مختلف -2-7 

پس از بررسی و مطالعه منابع و مقالات مختلف ترکیبات شیمیايی موجود در قسمتهای مختلف گیاه پنبه به 

 .( گردآوری شده است6-2شرح جدول )
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 در قسمتهای مختلف پنبه دانه ترکیبات شیمیايی موجود:(6-2جدول )

 رديف
قسمتی 

 از گیاه
 رفرنس ترکیبات شیمیايی

 [919] تانن –ترپنويید  –فلاونويید  برگ 9

 [914] فلاونويید دانه 2

 دانه 9
ترکیبات  8 های تانن – پروتئین – کربوهیدرات _ رزين – ساپونین _ استروئید _لیکوزيد 

 فنلی
[915] 

 [916] یفنل باتیترک _ دراتیکربوه _ میکلس _ نیساپون _نشاسته  _تانن  هاريشه 4

 [917] ساپونین _استروئید  _آلکالوئید  _تانن  _فلاونوئید  برگها 5

 [918] آلکالوئید  _تانن  _فلاونوئید  هابرگ 6

 [911] پروتیین -فنول _رزين  _ساپونین  _ترپنوئید  _استروئید  _تانن  _فالونوئید  _کربوهیدرات  گلها 7

8 
پوست 

 ساقه
 [991] تانن _ئید ترپنو _پروتئین  _فالونوئید  _فنول  _ساپونین  _گلیکوزيد  _کربوهیدرات 

 

 تحقیقات انجام شده بر روی پنبه دانه -2-1 

پنبه را با روش استخراج حلالی ارزيابی کردند. در اين روش (، حذف گوسیپول از دانه9152ديچريو همکاران)

جفت حلال آلی و آبی مختلف برای حذف گوسیپول بررسی شد. نتايج آزمايش نشان داد که جفت بوتانول  91

گوسیپول  باکسان و آدرصد کاهش داد و جفت دی 9/9صد آب گوسیپول آزاد را به مقداردر 91و آب حاوی 

کارايی استخراج شد. دهد. مقدار بیشتر آب در سیستم استخراج، باعث درصد کاهش می 924/1را به مقدار 

اين کاهش ممکن است تا حدی ناشی از واکنش گوسیپول با پروتئین باشد که در اين صورت گوسیپول محدود 

 .[999] شودمی

پنبه در طی استخراج حلالی را (، تحقیقی به منظور کاهش گوسیپول آزاد در دانه9115آرنولد و همکاران)

یپول گوس به عنوان روشی برای کاهش غلظتکلرواتیلن خراج با تریدهد که استبررسی کردند. نتايج نشان می

  .[992] آزاد موثر است

های هگزان و هپتان در مقیاس دانه با حلالیقی به منظور استخراج پنیه(، تحق9115کونکرتون و همکاران)

انه د خراج روغن پنبهآزمايشگاهی انجام دادند. نتايج نشان داد که هپتان جايگزين بالقوه برای هگزان در است

 .[999] است

ا مورد دانه غذايی رگوسیپول به وسیله بخار اتانول در پنبه حذف(، تحقیقی به منظور 9116ن و همکاران)وره

ارزيابی قرار دادند. نتیجه نشان داد که گرمای بخار ايزوپروپانول برای کاهش گوسیپول موثر نبوده اما بخار 

دهد. از آنجايی که سولفات آهن در گذشته برای غیر گوسیپول آزاد را نشان میدرصد کاهش  51اتانول تا 
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فعال کردن گوسیپول موثر بوده، اثر آن در ترکیب با بخار اتانول بررسی شد. نتايج نشان داد که ترکیب اتانول 

فات باشد و با افزايش سولدرصد می 71درصد سولفات آهن باعث کاهش گوسیپول آزاد در حدود  9/1و 

 توان از پنبه دانه به طور ايمن و آزاد استفاده شودشود و میدرصد را شامل می 81آهن در اين ترکیب کاهش 

[994]. 

: مخلوط ايزوهگزان و الکل را شامل دانه با يک سیستم حلالی جديد(، استخراج پنبه9118سر)کوك و هرون

ی بر ربه مخلوط پايه برای استخراج گوسیپول ناثی مورد بررسی قرار دادند. نتايج نشان داد که افزودن الکل

تخراج تر از اسعموما سخت کل )گوسیپول آزاد +گوسیپول باند شده( گوسیپول استخراج ندارند. استخراج 

کرده .گوسیپول آزاد با هیچ ترکیبی پیوند برقرار نگوسیپول آزاد است زيرا کل گوسیپول دارای محدوديت است

 .[995]شده با گروه آمین پروتئین ها پیوند داده است  است ولی گوسیپول باند

 رافیدانه با استفاده از کروماتوگ(، تحقیقی به منظور تعیین مجموع گوسیپول در پنبه9111هرون و همکاران)

 -نتايج حاکی از اين آزمايش نشان داد که بالاترين درصد گوسیپول ايزومر)+(. دادند  مايع با کارايی بالا انجام

وگرافی مايع با کارايی بالا به راحتی تدرصد گزارش شده است. در اين روش کروما 69یپول است که گوس

 .[996] شودايزومرهای گوسیپول از يکديگر جدا می

ه تنها ک پنبه را ارزيابی کردند. نتايج نشان داداسید از خلط دانه(، بازيابی گوسپول استیک2119داود و پلیتیر)

 .[997] اسید بوده استدرصد گوسیپول استیک 4/89محصول کريستالیزاسیون 

ه با شان داد کهگزان را ارزيابی کردند. نتايج ن (،  ستخراج پنبه دانه با مخلوط استون و2115کوك و همکاران)

گوسیپول کل درصد  51افزايش غلظت استون سطح گوسیپول آزاد و کل تغییر قابل توجهی داشته و بیش از 

 .[998] تعیین شديش وزن گوسیپول کل و آزاد درصد گوسیپول آزاد حذف و در اين آزما 81و 

ر پارامت ی اکسید کربن فوق بحرانی را درتوسط د پنبه دانه (، استخراج روغن2117باهاتاچارج و همکاران)

بار در دمای  551دانه در وغن پنبهدما، فشار و زمان مورد مطالعه قرار دادند. نتیجه ازمايش حداکثر عملکرد ر

 .[991] ست آمدساعت به د 2-9اد و در زمان استخراج گردرجه سانتی 81-71

ای روغن پنبه دانه به وسیله هگزان و اتانول را ارزيابی کردند. (، استخراج مقايسه2199ساکسنا و همکاران)

لای باشد و اينکه در دمای بابرای هگزان میمشاهده شد اتانول که حلالی سبز است به عنوان جايگزين بهتری 

ترکیب  دانه استهای موجود در پنبهترين اسید آمینهگراد گوسیپول با لیزين که يکی از مهمدرجه سانتی 71

 .[921] شودمی

انه را ددانه و تهیه گوسیپول آزاد از پنبهقی به منظور جداسازی گوسیپول از پنبه(، تحقی2199خودو و بهومیک)

ود. شارزيابی کردند. طبق نتايج بدست آمده افزايش مقدار استون و آب باعث افزايش مقدار ماده استخراجی می
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نبه پ ن شد. نتیجه شد که ماده استخراج شده از دانهیخلوص گوسیپول با کوماتوگرافی مايع با کارايی بالا تعی

 .[929] گوسیپول است

سید را ادانه توسط اتانول اسیدی شده به وسیله اگزالیکل از پنبه(، استخراج گوسپو2199ساکسنا و همکاران)

توان به وسیله اتانول اسیدی درصد گوسیپول را می 4/12ارزيابی کردند. نتايج آزمايش نشان داد که حدود 

 .[992] شده در دمای بالا آزاد کرد

پنبه با حلال اسیدی انجام دادند. برای به منظور استخراج گوسیپول از دانه ی(، تحقیق2194پلیتیر و همکاران)

انه با دگوسیپول از استون و آب يا اتانول و آب به اضافه اسید فسفريک استفاده کردند. استخراج پنبه حذف

شد و  درصد موثر واقع 15تا  11محتوای گوسیپول  حذفاستون يا اتانول در حضور اسید سولفوريک باعث 

مفید  پروریين دانه شد که به عنوان جايگزينی با ارزش در خوراك آبزیین ادر نتیجه باعث افزايش پروتئ

 .[929] باشد

 

 تحقیقات بالینی انجام شده در مقیاس آزمایشگاهی بر روی عصاره ی قسمتهای مختلف گیاه پنبه -2-9

 فعالیت ضد باکتریایی)عصاره از دانه( -2-9-8

اره پنبه ، عصه استعصاره ی پنبه دانه بخاطر وجود فلاونويید در برابر تريکو درماويدر ، فعالیت نشان داد 

 _ر تريکودرماويد_بالیکوس کروس  _دانه بخاطر وجود فلاونويید آزاد، علیه استافیلیکوس اپیدرمیس 

ت با استفاده از روش کش اين فعالیت ه استن دادسالامونا تیفیمیوريوم فعالیت نشا _اسکیريکا کولی

 .[914] ه استآزمايشگاهی انجام شد

 

 فعالیت دیوریتیک ) عصاره ی برگ( -2-9-2

عصاره ی اتیل استات و عصاره ی برگ اتانولی ، میزان دفع کل حجم ادرار و همچنین انیونها و کاتیونها را 

 ، عصاره بدلیل وجود ترکیباته استنسبت به داروی استاندارد فروس میتید افزايش معنی داری نشان داد

 هشیمیايی مختلف مثل الکانويیدها ، کربو هیدراتها ، تانن ها، استرويیدها ، پروتیین ها فعالیت ادراری نشان داد

. فعالیت ديوريتیک با استفاده از پارامترهای دفع حجم ادرار مثل غلظت يونهای سديم و پتاسیم و کلريد است

 .[924] در ادرار اندازه گیری شد

 

 فعالیت ضد زخم )عصاره ی گل با اتانول(  -2-9-8

عصارهی اتانولی گل به دلیل وجود فلاونويید ها و تانن و غیره از ايجاد زخم معده ناشی از مصرف اتانول در 

 .[925] ه استمعده ی موش صحرايی بطور معنی داری نسبت به داروی استاندارد لاناس پرازول نشان داد

Simin
PDF Reader Trial



42 

 

 

 ی هیدرو الکلی برگها(  آنتی اکسیدانی )عصارهفعالیت  -2-9-6

  راديکال آزاد را بخاطر واکنش با هیدرازين کاهش می دهد در شرايط آزمايشگاهی با تعیین ،برگ عصاره ی

DPPH  است هاثر مهار راديکال آزاد ، بخاطر وجود ترکیبات فنولی و فلاونويید ها مورد بررسی قرار گرفت 

[915].  

 

 ترمیم زخم ) عصاره متانولی از برگها( فعالیت -2-9-5

ارزيابی اثر عصاره متانولی برگ پنبه بر روی زخم های موش در شرايط آزمايشگاهی و مقايسه ی آن با پماد 

ضد عفونی کننده پويدين يودين ، عصاره برگ متانولی کاهش معنی داری در کمتر کردن دوره ی بهبودی 

که بخاطر فلاونويید و تانن و غیره می  ه استوش صحرايی نشان دادزخم ناشی از بريدگی و برداشتن در م

  [917].باشد

 

 فعالیت ضد صرع) عصاره ی آبی برگها(  -2-9-4

فعالیت ضد صرع با استفاده از تشنج ناشی از شوك الکتريکی و تشنج ناشی از ترکیب شیمیايی پنتین تترازول 

 .[926] ه استمورد بررسی قرار گرفت

 

 عصاره ی کلروفرم از برگها -2-9-7

قايسه متوباربیکون و ديازپام مفعالیت ضد صرع عصاره ی برگ کلروفرم با دوزهای مختلف داروهای شیمیايی 

 .[927] شد

 

 بتی ) عصاره ی اتانولی و اتیل اتر از برگ(فعالیت ضد دیا -2-9-1

ه در موش صحرايی بررسی شد ، عصار فعالیت ضد قند خون و کاهنده ی چربی با استفاده از القای دگزامتازون

ل بتی شده ناشی از آلوکسان را به میزان قابیزان گلوکز خون موشهای صحرايی ديای برگ اتانولی و اتیل اتر م

توجهی کاهش داد . عصاره ها بديل وجود فلاونويید ، تانن و آلکالويید فعالیت ضد ديابتی و ضد کلسترول 

پنبه دانه میزان کلسترول و تری گلیسريد خون و اوره را در خرگوشها کاهش  داشتند ، عصاره ی آبی و اتانولی

داد ، که اين بخاطر وجود ترکیبات شیمیايی مثل فلا نويید و تانن ها و گیکوزيدها و استرويیدها و ترکیبات 

 .[928] الیت ضد ديابتی و ضد لیپیدی داردفنولی است که فع
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 ی متانولی از ریشه(فعالیت ضد  بارداری ) عصاره  -2-9-9

فعالیت ضد بارداری در بررسی جنبه های کیفی رشد فولیکول در تخمدانها و بافت شناسی  رحم در موش 

ماده با توجه به دوزهای مختلف اين عصاره کاهش معنی داری در رشد تخمدان و متوقف کردن رشد فولیکولها 

 .[921] باعث ايجاد اختلال در چرخه ی باروری موش ماده گرديد

 

 گیاهان دارویی در درمان لیشمانیوز   ، تاثیرروری بر تحقیقات انجام شده یم -2-81 

 را انجام دادند.  BALB/C جلدی در موش لیشمانیوز  بر اثر مورفین( و همکاران 9988علوی نايینی) 
پروماستیگوت  5/2×691تقسیم کردند و به هر يک از آنها  )A.B.C.D.E (تايی  8سرموش را به پنج گروه  41

 تزريق کردند.لیشمانیا ماژور در ناحیه قاعده دم 

درمان مورفین موضعی قرار گرفتند، به همان ترتیب  رتیب بعد از هفته اول و پنجم تحتبه ت  Bو  Aگروه 

هیچ درمانی دريافت  (کنترل)گروه  Eروه تحت درمان با مورفین داخل صفاقی قرار گرفتند و گ Dو  Cوه گر

 .شد گیری اندازه Vernier-caliper سپس قطر ضايعات پوستی هفته ای يک بار بوسیله، نکردند

 هیچکدام تاثیری در بهبود ضايعاتو نتیجه حاصله نشان داد که استفاده از مورفین موضعی و داخل صفاقی 

 .[991] نداشت  BALB/Cدر موشهای  لیشمانیا ماژوراشی از ن

 ز جلدی را بررسی کردندلیشمانیو( اثر درمانی آزيترومايسین بر 9987علوی و همکاران ) 

به  ماریب 26جلدی )گروه درمان( و  وزیشمانیمبتلا به ل ماریب 28کنترل شده  یتصادف ینیبال یکارآزمائ نيدر ا

 ، شدند یشهر اهواز بررس رییو گرمس یی های عفون ماریب یتخصص کینیکل کيدر  شاهد عنوان گروه

گروه درمان داده شد. در  مارانیروز به ب 28مدت  هک بار در روز بي گرمی لیم 511مقدار  هب نیسيترومايآز

 تیاز نظر وضع 5و 2و ماههای  28و  94هر دو گروه در روزهای دارويی دريافت نکردند،  مارانیگروه شاهد ب

درصد( از گروه شاهد بهبود  9564نفر ) 4درصد( از گروه درمان و 4664نفر ) 99. در پايان شدند رییگیزخم پ

دارد  یل قبولجلدی اثرات قاب وزیشمانیمبتلا به ل مارانیدر درمان ب نیسيترومايمطالعه نشان داد که آز نيايافتند، 

 .[999] عنوان داروی جايگزين استفاده نمود به توانیو از آن م

بر روی زخمهای حاصل از لیشمانیا ( Artemisia sieberi ) ( تاثیر اسانس گیاه درمنه9986همکاران )درودگر و 

 .آزمايشگاهی بررسی کردند  ماژور را بر روی موشهای

تايی موش سفید کوچک  91گروه  5بر روی درصد امولسیون هیدرو الکلی گیاه درمنه را  5، 9، 9آنها غلظتهای 

ه سزخمی شده بودند ، مورد آزمايش قرار دادند ،  پروماستیگوتهای زنده و فعال لیشمانیا ماژورکه قبلا توسط 

 21و درصد ( بودند  5، 9، 9کننده غلظتهای  تايی از جمعیت موشها به گروههای تجربی )دريافت 91گروه 

درصد(  81 الکلهای کنترل )بدون هرگونه مداخله و تجويز  تايی به گروه 91گروه  2سر موش ديگر در 
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 91روز انجام شد . در پايان هر  91درمان به شکل موضعی سه بار در روز و حداکثر به مدت تقسیم شدند ، 

روزه ی درمان در هیچ يک از گروههای موش  91شد، بهبودی کامل بعد از مدت  روز قطر زخم ها تعیین

های گرفته شده از  روسکوپی نمونهمیک هایو آزمايشتحت درمان با غلظتهای مورد بررسی مشاهده نشد 

، در نتیجه نمی توان از اسانس درمنه با غلظتهای متفاوت برای درمان زخم موشهای مورد بررسی مثبت بود

 .[992]  ناشی از لیشمانیوز استفاده کرد

ر درمان دمقايسه تزريق داخل ضايعه گلوکانتیم به تنهايی و توأما  با کرايوتراپی ( 9912ثقفی پور و همکاران )

 را بررسی کردند. لیشمانیوز جلدی

اين مطالعه با هدف مقايسه اثرات درمانی دو روش درمانی تزريق داخل ضايعه گلوکانتیم و روش کرايوتراپی 

در اين مطالعه کارآزمايی ضايعه در درمان لیشمانیوز جلدی در قم انجام شده است،  به همراه تزريق داخل

گروه اول تحت  ،صورت تصادفی به دو گروه اختصاص داده شدند لیشمانیوز جلدی بهبالینی، بیماران مبتلا به 

طور هفتگی و گروه دوم تحت درمان با روش درمانی توأما   داخل ضايعه به درمان با گلوکانتیم به روش تزريق

درمان هفته،  92و  7پس از ، دنهفته در میان قرار گرفت صورت يک تزريق داخل ضايعه و کرايوتراپی به

 .فتمورد پايش قرار گر ضايعات

بیمار با عامل لیشمانیو ماژور، در مطالعه شرکت کرده و دوره درمان را کامل  992بیمار مبتلا به سالک،  917از 

ضايعه، کرايوتراپی و  995بیمار با  58  ضايعه، تزريق داخل ضايعه گلوکانتیم و 996با  بیمار  54نمودند. 

درصد و در گروه کرايو تراپی با  48ند. در گروه گلوکانتیم با تزريق داخل ضايعه کردتزريق توأما  را دريافت 

درصد  911دوره درمان  92دوره درمان بهبود يافتند و پس از  7درصد ضايعات پس از  72تزريق تواما 

درصد در گروه تزريق گلوکانتیم بهبود يافتند ، در نتیجه  19کرايوتراپی و ضايعات در گروه تزريق توام با 

 ،در مقايسه با روش تزريق داخل ضايعه گلوکانتیم همزمان صورته کرايوتراپی به همراه تزريق داخل ضايعه ب

 .[999]  دهد روش درمانی مؤثرتری بوده و دوره درمان را کاهش می

گیل بر روی پروماستیگوت زر عصاره هیدروالکلی چای کوهی و برگ ابررسی اث( 9911اسدی و همکاران )

 را انجام دادند . ماژور در شرايط آزمايشگاهی لیشمانیا

ر های مذکور به تأثیر عصارشده،  برگ ازگیل و چای کوهی تهیه عصاره هیدروالکلی اين مطالعه تجربی،در 

 نتايجمیکروگرم در میلی لیتر بررسی شد.  9111،  511،  251،  911،  51ی ها در غلظتها پروماستیگوت بقای

،  ابدي ها کاهش می نشان داد که با افزايش غلظتهای عصاره چای کوهی و برگ ازگیل تعداد پروماستیگوت

یشمانیا ل توانند گیاهان مناسبی برای بررسی خاصیت ضد بر اساس نتايج حاصله چای کوهی و برگ ازگیل می

  .[994]باشنددر شرايط آزمايشگاهی 
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یا لیشمان( اثر درمانی پماد تهیه شده از عصاره آبی سیر را در درمان زخم ناشی از 9911زبان و همکاران ) خوش

 در مولهای مختلف موش آزمايشگاهی را بررسی کردند. ماژور

 د، اثراين مطالعه در دانشگاه شاهد انجام شد و فرآورده پماد حاصل از عصاره سیر در نژاد موش برررسی ش

درمانی ترکیب مذکور به وسیله اندازه گیری قطر زخمها و شمارش اجسام لیشمن زخم ها قبل و پس از هشت 

هفته درمان و همچنین وجود يا عدم وجود انگل در کبد و طحال تعیین شد، نتايج حاصله نشان داده که از 

نتیم ی سالک دارد که قابل مقايسه با گلوکاهفته های سوم درمان به بعد اين پماد اثربخشی خوبی در درمان بیمار

 .[995] است

جاد ی ايوثره گلیسريزيک اسید را بر ضايعهاثر درمانی عصاره شیرين بیان و ماده م( 9917در سال )شیخی 

 .لیشمانیا ماژور در موشها را بررسی کرد شده توسط

الکلی شیرين بیان و ماده موثره  وی در اين پژوهش به اين نتیجه دست يافت که استفاده از عصاره هیدرو

 . [996]گلیسريزيک اسید کاهش معنی داری در اندازه زخم های ايجاد شده در بدن موشهای مورد آزمايش دارد
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 فصل سوم

 مواد و روشها

 

 
 زمان و مکان اجرای پژوهش -8-8

و زمین زراعی اجاره شده در شهرستان  واحد شهرضالامی یقاتی دانشگاه آزاد اساين پژوهش در آزمايشگاه تحق

 .ماه انجام شد98به مدت  حسن آباد جرقويه با همکاری شرکت آسپیان دارو

 

 گیاه مورد استفاده در این پژوهش-8-2

 .از نمونه کلوزه و دانه پنبه جرقويه و همچنین از نمونه دانه پنبه رقم ساحل گلستان استفاده شدپروژه در اين 

 

 مواد و تجهیزات مورد استفادهوسایل،  -8-8

 وسایل مورد استفاده در این پروژه  -8-8-8

 به شرح زير می باشدوسايل مورد استفاده در اين پروژه 

دماسنج  –قیف  –کريستالیزور   – بشر – ارلن – پی پت – بالن ته صاف و ته گرد -کندانسور – سوکسله

 قیف بوخنر – 49کاغذ صافی واتمن شماره –سنگ جوش  –مگنت  – استوانه مدرج –پوآر  – جیوه ای
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 مواد شیمیایی مورد استفاده در این پروژه -8-8-2
 

 ( می باشد9-9مواد شیمیايی مورد استفاده در طول اين پروژه به شرح جدول )

 

 جدول مواد شیمیايی، فرمول شیمیايی   :(9-9جدول )

 فرمول شیمیايی نام ماده

 OH5H2C اتانول

 نرمال هگزان
84H1C 

 KOH پتاسیم هیدروکسید
 NaOH سديم هیدروکسید

 9COCH9CH استون

  4PO9H فسفريک اسید

 C8H98O6  اتیل متیل کتون

 C6H91O5 پودر نشاسته ذرت

 HCl هیدرو کلريک اسید

 معرف ماير
مخلوطی از کلريد جیوه و پتاسیم 

 يديد

 2O9H2Pb(C(2 سرب استات

 9FeCl فريک کلريد

 9CHCl کلروفرم

 4SO2H سولفوريک اسید

 C2H4O2  استیک اسید گلاسیال

 9O6H4C انیدريک اسید

 4O6H1C معرف نینیدرين

 محلول فهلینگ
شامل محلول مس سولفات و 

 محلول تارتارت سديم و پتاسیم
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 های مورد استفاده دستگاه -8-8-8
 های مورد استفاده جدول دستگاه :(2-9جدول )

 مارك دستگاه دستگاه های مورد استفاده

 آون خلا

LABTECH   

    LV2343مدل

 ساخت کره جنوبی

 دستگاه نقطه ذوب
ENGINEERING 

 LTEمدل 

 ساخت انگلستان

 IKA هیتر استیرر
 آلمانساخت 

 سانتريفیوژ

KOKUSAN 

 H 88M مدل

 ژاپنساخت 

 IRدستگاه 

PERKIM ELMER 

 8233SERIES مدل

 ساخت آمريکا

 )روتاری(تقطیر در خلا دوار

IKA 

 HB83BASICمدل 

 ساخت آلمان

 شیکر

IKA 

 KS538 DIGITAL مدل

 ساخت آلمان

 آسیاب برقی

PARS KHAZAR 

 CHILIمدل 

 ساخت ايران

 (UV-VIS)طیف سنج فرابنفش

INFRUMENT 

 T03 مدل

 نگلستان اساخت 

 گرم11119/1ترازو با دقت 

 METTLER 

 AJ151 مدل            

 ساخت سويس

 دستگاه آسیاب صنعتی
TAKSAZ SANAT 

 ساخت ايران
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 ه ی عصارهو آماده سازی نمونه ها برای تهی جمع آوری -8-6

 جمع آوری نمونه و آماده سازی پودر پنبه دانه 8-6-8

کیلو گرم خريداری شد و توسط آسیاب  51پنبه دانه ی رقم حسن آباد از روستاهای شرق اصفهان به میزان 

سپس به وسیله الک دستی غربال گرديد تا پوسته ی پنبه دانه جداسازی  آسیاب و پودر شد. صنعتی بطور کامل

شود و مغز دانه ی پنبه که کاملا احساس چرب بودن را به پوست دست می دهد و رنگ دانه های قهوه ای 

کیلوگرم 25بود به دست آمد. پس از جداسازی پوسته از مغز مقدار رنگ حاوی گسیپول و مشتقات آن نمايان 

 پودر پنبه دانه ی آماده ی عصاره گیری گرديد.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 دستگاه آسیاب صنعتی                    :(9-9شکل )

 

 

  

 

 

 
 پودر پنبه آسیاب شده :(2-9شکل )
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 جمع آوری نمونه و آماده سازی پودر کلوزه -8-6-2

گیری، تهیه نمونه خشک اهمیت ويژه ای دارد، برای اين امر در ابتدا ی فصل کشت پنبه مزرعه ای در عصاره 

متر مربع در منطقه جرقويه علیا انتخاب شد و جهت جلوگیری از هر گونه اثر منفی در اثر  5111به مساحت 

 511مقدار  .گیری شدبخشی درمانی از استفاده هر گونه کود شیمیايی و حتی حیوانی جهت پرورش پنبه جلو

پس از برداشت اين محصول به انباری  رعه برداشت شد.کیلوگرم کلوزه ی نارس و در بسته ی پنبه از مز

درجه ی سانتی گراد خشکانده  91جهت خشکاندن منتقل گرديد و در مدت يک هفته در زير سايه و دمای 

شدند و پس از بازکردن غوزه های نارس دانه و پنبه ی داخل آن جداسازی شد و پوسته های آن به طور 

 نکه خشکانده شدند و آماده ی آسیاب کردن گرديد.روز ديگر در سايه زير باد پ 7جداگانه به مدت 

کیلوگرم از اين پودر به  25پوسته ی کلوزه های خشک شده توسط آسیاب صنعتی کاملا پودر شد و مقدار 

 دست آمد و آماده ی عصاره گیری گرديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خشک کردن کلوزه های نارس :(9-9شکل )
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 سوکسلهعصاره گیری پودر پنبه با  -8-6-8

کامل توسط هاون دستی و   وپودر شدن گرم از پودر پنبه دانه ی آسیاب شده پس از سلايه شدن 911مقدار 

 25به  75و آب به نسبت  درصد 15اتانول  مخلوطمیلی لیتر  211 با قرار گیری در کارتوش توسط سوکسله 

 پذيرفت.صورت عصاره گیری درجه سانتی گراد   81ساعت در دمای  91به مدت  و

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 عصاره گیری با روش سوکسله :(4-9شکل)

 

 عصاره گیری پودرکلوزه با سوکسله -8-6-6

توسط هاون دستی و  قرار  ) پودر شدن کامل(گرم از پودر کلوزه ی آسیاب شده پس از سلايه شدن 911مقدار 

 91به مدت و  25:75حلال اتانول و آب با نسبت میلی لیتر  211با  گیری در کارتوش توسط سوکسله ی 

 درجه عصاره گیری شد. 81ساعت در دمای 

 

 تغلیظ و آماده سازی عصاره -8-6-5

 211عصاره ها توسط دستگاه تقطیر در خلا دوار تغلیط گرديدند به گونه ای که در هر بار عصاره گیری از 

که  بدست آمد سی سی عصاره ی غلیظ شده 91سی سی از آن تبخیر می شد و  911سی سی حلال میزان 

 برای عصاره های کلوزه سبز رنگ و برای عصاره های پنبه دانه به رنگ عنابی بودند.

 

Simin
PDF Reader Trial



52 

 

 عصاره گیری پودر پنبه دانه به روش خیساندن -8-6-4

و آب از حلال اتانول  میلی لیتر 211هاون دستی در  را پس از سلايه شدن درگرم از پودر پنبه دانه  911مقدار 

دور در دقیقه هم زده شد و پس  951ساعت در دستگاه شیکر با سرعت  48به مدت  و ريخته 25:75به نسبت 

صاف گرديد و همانند عصاره های مرحله ی قبل توسط دستگاه  49از آن با کاغذ صافی واتمن شماره ی 

ام مراحل بعدی در يخچال و شرايط تاريکی جهت انجتغلیظ و حجم اولیه بیستمتا يک  تقطیر در خلا دوار

 قرار گرفتند.

 

 عصاره گیری پودر کلوزه به روش خیساندن  -8-6-7

از حلال اتانول و آب  میلی لیتر 211هاون دستی در  درپس از سلايه شدن  را گرم از پودر کلوزه 911مقدار 

دور در دقیقه هم زده شد و پس  951ساعت در دستگاه شیکر با سرعت  48به مدت  و ريخته 25:75به نسبت 

صاف گرديد و همانند عصاره های مرحله ی قبل توسط دستگاه  49از آن با کاغذ صافی واتمن شماره ی 

جهت انجام مراحل بعدی در يخچال و شرايط تاريکی وتغلیظ  حجم اولیهبیستم تا يک  تقطیر در خلا دوار

 گرفتند. قرار
   (: عصاره گیری با روش خیساندن5-9شکل )
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 تهیه ی روغن پنبه دانه -8-6-1

خريداری گرديد و پس از پاکسازی کامل کرك ها و پنبه ی آن گلستان کیلوگرم دانه ی پنبه ی رقم  75مقدار 

پنبه دانه لیتر روغن تیره رنگ و غلیظ  7توسط دستگاه پرس سرد روغن کشی از آن صورت گرفت و مقدار 

باشد. مقدار آنتی اکسیدان و  ای می دارای تمام ارزشهای تغذيه روغن تهیه شده با دمای پايین به دست آمد.

ويتامینهای طبیعی موجود در روغن تولید شده به روش پرس سرد خیلی بیشتر از آنتی اکسیدانها و ويتامینهای 

 .روغنی است که با ديگر روشهای تولید شده است

 

 تهیه و ساخت پماد -8-5

عصاره های تمام مراحل قبلی و همچنین روغن پنبه دانه به همراه نشاسته ی ذرت پودر شده جهت ساخت 

، لازم به ذکر است چون روغن پنبه دانه و عصاره های تهیه شده گرانروی خیلی کمی پماد به کار برده شد

مدل  5 و بندگی آنها بر روی زخم بیشتر شوددارند با پودر نشاسته ذرت مخلوط گرديدند تا ماندگاری و چس

 . پمادنواع عصاره ها ساخته شدبه شرح زير برای مقايسه ی نحوه ی تاثیر ا Eتا  Aپماد با کدهای مشخص 

 گرمی پماد با مارك طراحی شده و کد مشخص بسته بندی شد. 911های ساخته شده در تیوپ های 

  

 

 

 
 طرح روی جلد پماد :(6-9شکل )

 

 کدهای مرتبط با انواع عصاره های به کار رفته در ساخت پماد -8-5-8

 کدA  :41   الکلی کلوزه با روش هیدروگرم عصاره ی  41گرم پودر نشاسته ی ذرت به همراه

 (9:9)نسبتسوکسله

  کدB  :41  الکی کلوزه با روش  هیدرو گرم عصاره ی 41گرم پودر نشاسته ذرت به همراه

 (9:9)نسبتخیساندن

 کدC  :41  الکلی پنبه دانه با روش هیدروگرم عصاره ی  41گرم پودر نشاسته ی ذرت به همراه

 (9:9)نسبتسوکسله

 کدD  :41   الکلی پنبه دانه با روش  هیدرو گرم عصاره ی 41گرم پودر نشاسته ی ذرت به همراه

 (9:9)نسبتخیساندن
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 کدE   : گروه دريافت کننده آمپول گلوکانتیم به صورت موضعی بر روی زخم 

 کد   F:41   صنعتی جهت نمونه شاهد %15گرم اتانول  41گرم پودر نشاسته ی ذرت به همراه 

 (9:9)نسبت

 

 نحوه ی انتخاب و تقسیم بندی بیماران جهت مصرف دارو -8-5-2

برای مصرف پمادها و اطمینان نسبی از تاثیر دارو بر روی آنها و مقايسه ی عملکرد هر يک از کدهای بالا 

نفره تقسیم  5گروه  6بیمار با رضايت شخصی و آگاهی کامل از شرايط طرح، انتخاب شده و به  91تعداد 

خاب افراد به گونه ای انجام گرديدند که هر گروه تحت معالجه ی يکی از کد ها قرار گرفتند. نحوه ی انت

 میلی متر می باشد. 91قبل از شروع دوره درمان گرفت که قطر میانگین زخم در هر گروه 

 

 جامعه مورد بررسی -8-5-8

واقع در کانون های  سالک و پوستی بیماريهای تحقیقاتبهداشتی درمانی و مرکز  مراکز به مراجعین بین از

 باشند، سالک پوستی نوع روستايی  اردکان يزد که مورد جديد و حاد روستايی شرق اصفهان و کانون دشت

 وارد ورود، شرايط بودن دارا صورت در و اسمیر بودن مثبت صورت در و شده گرفته مستقیم اسمیر آزمايش

 مطالعات قبلی حاکی از آن است که در اين کانون ها  بیماری نوع روستايی غالب است . .می شوند مطالعه

 

 مطالعه به ورود شرایط-8-5-6

 :زيرمی باشد شرح به 

 اثبات لیشمانیوز پوستی از طريق اسمیر -9

 نباشد. سال 61 از بیشتر و سال 6 از کمتر بیماران سن -2

چون در صورتی که اين مدت زمان گذشته باشد، لانه گزينی انگل به  باشد. هفته 92 از کمتر بیماری دوره -9

 طور کامل صورت پذيرفته است.

 باشد. را نداشته هفته گذشته 4ديگری در طی  لیشمانیوز ضد داروهای مصرف سابقه -4

 خانم باردار و شیرده نباشد. -5

 منشاء ناشناخته نداشته باشد.بیماری پوستی شديد مثل اگزما، پسوريازيس يا درماتیت مزمن با  -6

 بیماری شديد ، مزمن و بدخیمی نداشته و تحت درمان شیمی درمانی نباشد. -7

 در بدن باشد.ضايعه يا کمتر  4 یدارا -8
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ماه قبل، تا اينکه مشخص باشد همانند ساير افراد شرکت کننده در طرح در  6داشتن سابقه مسافرت در ن -1

 اين بیماری شده است.همان محل مورد مطالعه دچار 

 .مطالعه شد پس از توضیح کامل مطالعه به ايشان از آنها رضايت نامه شخصی و کتبی اخذ و وارد

  .ی داروها قید و توضیح داده شددر رضايت نامه عوارض احتمال

میلی لیتر از دارو  9تا  9يعنی آمپول گلوکانتیم، به صورت تزريق موضعی  Eبیماران دريافت کننده داروی کد 

هفته مورد درمان  8الی  6بار در هفته و به مدت  2تا  9در داخل ضايعه، به تشخیص پزشک و در صورت نیاز 

 قرار گرفتند.

 اخذ و مطالعه نظرداروی گیاهی مورد  فوايد توجیه از بعد و مطالعه در شرکت به تمايل صورت در بیماران

 زمان تا بار 2روزانه  Fيا  Dيا  Cيا  Bيا  Aهر يک از کد های موضعی  مصرف درمان تحت کتبی رضايتنامه

 پماد تهیه شده از استفاده با موضعی مصرف . گرفتند دوره ی درمان ده روزه قرار 6ضايعه و يا  کامل بهبودی

 ساعت 92 فواصل با روز در بار 2 عمل اين و گرفت انجام ،داده شد  قرار ضايعه روی بر کامل به طور که

 .شدتکرار

 ضايعات محل ضايعات، تعداد تلفن، شماره و سکونت محل آدرس جنس، سن، شامل بیمار کامل مشخصات

يا نرم افزار   توسط کاغذ میلیمتری سطح محاسبه طريق از زخم ضايعه ، اندازه اندازه ضايعات، بالینی شکل و

قبل از شروع درمان، پايان هر دوره ی ده روزه میزان بهبودی و اطلاعات بالینی زخم  اندازه گیری  .گرديدثبت 

 .شدو ثبت 

 .شددر هر بار مراجعه بیماران جهت درمان و پیگیری با دوربین از زخم تصوير برداری 

 خارج مطالعه از مطالعه در شرکت ادامه به بیمار تمايل عدم يا درمان حین در جديد ضايعات بروز با بیماران

 .گرفتند قرار ديگری مناسب درمان تحت پوست، متخصص پزشک تشخیص اساس بر و  شدند

ساعته  24وال يا مشکلی مثل عارضه داشته باشند با شماره تلفنی بصورت در طول مطالعه چنانچه بیماران س

 .داشتندبا مجری ارتباط 

در هر گروه اطلاعات اندازه ی قطر زخم بیماران پس از هر دوره ی ده روزه ثبت شده و میانگین قطر زخم  

ی راو بهترين نوع پماد را ب ک از کدهای دارويی را مقايسهنتايج حاصل از مصرف هر ي ثبت گرديد، تا بتوان

 .ه شده استاختپرد لیل حاصل از نتايج داده هاکه در فصل بعد به تح درمان انتخاب کرد
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 شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در پنبه دانه  -8-4

برای شناسايی ترکیبات شیمیايی موجود در پنبه دانه ، پس از مطالعه منابع مختلف ، و آگاهی از احتمال وجود 

ريک از هیه شد و روی عصاره تازه هچه نوع از ترکیبات شیمیايی ، عصاره الکلی پنبه دانه با روش سوکسله ت

 .[998]تستهای زير انجام شد

 

 شناسایی آلکالوییدها  -8-4-8

اضافه شده و به مدت نیم  HCl  میلی لیتر عصاره الکلی تازه تهیه شده ی پودر پنبه دانه  پنج میلی لیتر 5به 

به محلول صاف شده چند قطره  .ساعت در حمام آب گرم جوش داده می شود و سپس مخلوط فیلتر می شود

 .نشان دهنده وجود آلکالوئیدها استبلافاصله رسوب کرم رنگ تولید شد که   .عرف ماير اضافه شده استاز م

 

 شناسایی ساپونین ها-8-4-2

میلی لیتر آب مقطر به مدت نیم ساعت در حمام آب گرم جوشانده شد و در يک  91میلی لیتر عصاره در  5

ثانیه با شدت مورد لرزش قرار گرفت ، به لوله آزمايش اجازه داديم نیم ساعت  91لوله آزمايش و حدود 

 .کف نشان دهنده وجود ساپونین استمستقر شود ظهور 

 

 شناسایی تانن ها -8-4-8

درصد اضافه شد. ظاهرشدن رسوب زرد نشانگر وجود  9میلی لیتر عصاره گیاه چند قطره سرب استات  5به 

 .تانن ها است

 

 شناسایی فنل ها -8-4-6

ظاهر شدن  رنگ سبز مايل به آبی  .میلی لیتر محلول کلريد فريک افزوده شد 2میلی لیتر عصاره گیاه ، 5به  

 حضور فنل است. نشان دهنده

 

 شناسایی استروییدها -8-4-5

میلی لیتر کلروفورم حل شد و حجم برابر اسید سولفوريک  91میلی لیتر عصاره در  9برای شناسايی استروئیدها 

ظاهر شدن رنگ قرمز در لايه بالايی و زرد متمايل به سبز نشان  .غلیظ از ديواره های لوله آزمايش اضافه شد

 .دهنده وجود استروئیدها است
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 ناسایی گلیکوزیدهای قلبیش -8-4-4

میلی لیتر استیک اسید گلاسیال افزوده شد و سپس  چند قطره کلريد فريک و سپس  2میلی لیتر عصاره،  9به 

ظاهرشدن قهوه ای مايل  .در نهايت چند قطره اسید سولفوريک غلیظ از ديواره های لوله آزمايش اضافه شد

بی دهنده حضور گلیکوزيدهای قلل به آبی در لايه بالايی نشان به قرمز در محل اتصال دو لايه و رنگ سبز ماي

 است.

 

 شناسایی فلاونوئیدها -8-4-7

به يک میلی لیتر عصاره ، چند قطره سديم هیدروکسید رقیق اضافه شد.تغییر رنگ عنابی در عصاره گیاه با 

 .وجود فلاونوئیدها استنشان دهنده افزودن چند قطره از محلول سديم هیدروکسید به رنگ زرد کم رنگ  

 

 شناسایی ترپنوئیدها -8-4-1

میلی لیتر  2 ومیلی لیتر اسید سولفوريک غلیظ  91 سپس میلی لیتر کلروفرم حل شد 5لی لیتر عصاره در می 5

 .شکل گیری رنگ مايل به قرمز نشان دهنده وجود ترپنوئیدها است انیدريک اسید افزوده شد که 

 

 آمینهشناسایی اسیدهای  -8-4-9

رنگ بنفش حاکی از وجود  شدن ظاهر میلی لیتر عصاره با چند قطره از معرف نینیدرين مخلوط شد،  5

 .اسیدهای آمینه است

 

 شناسایی قندهای کاهنده -8-4-81

دقیقه در معرض  95سپس مخلوط به مدت  .قطره محلول فهلینگ اضافه شد 91تا  5میلی لیتر عصاره  5به 

 .جری  نشانگر وجود قندهای کاهنده استظهور رنگ قرمز آ .گرفتحمام آب گرم قرار 

 

 استخراج گسیپول -8-7

ا انواع روشها ، سرانجام روش زير ب مقالات و انجام تعداد دفعات مکرر پس از مطالعه متدهای مختلف در

 .اب گرديدانتخرای استخراج گسیپول به عنوان ساز و کار مناسب ب های موثر در استخراجبهینه سازی پارامتر
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 تهیه عصاره ی صابونی از عصاره ی پنبه دانه  -8-7-8

هگزان مرك با روش سوکسله انجام  -nپنبه دانه با استفاده از حلال گرم پودر  211در ابتدا عصاره گیری از 

بدست آيد. اين مقدار عصاره با استفاده از دستگاه تقطیر در خلاء دوار تغلیظ شد  ذيرفت تا يک لیتر عصارهپ

گرم پتاسیم  95)  درصد جرمی 95گرم برسد، سپس میزان صد گرم محلول پتاسیم هیدروکسید  911تا به جرم 

و  دشوتا صابونی  هم زده شد روی استیرر به مدت نیم ساعتو  به آن اضافه شد گرم آب( 85هیدروکسید و 

توسط قیف جدا کننده از فاز آبی زير جدا ( هگزان  -n)سپس فاز رويی چربی های مزاحم جداسازی شوند. 

سازی شد. مجددا فاز آبی سانتريفیوژ گرديد تا در صورت باقی ماندن کف يا چربی در آن ، جدا سازی کاملتر 

 مولی اتاق راکد باقی ماند.روز در دمای مع 9صورت بپذيرد. شیرابه ی آماده ی استخراج به مدت 

 

 پروتئین _هیدرولیز گسیپول  -8-7-2

محیط توسط کاغذ تورنوسل چک  pHدر مرحله ی بعد قطره قطره به شیرابه فسفريک اسید اضافه گرديد و  

فزودن بلافاصله بعد از ا مرحله ی قبل خنثی شود وپتاسیم هیدروکسید مصرف تا محیط بازی ناشی از  شد،

از خنثی  وپس .خردلی نمايان شد ، تغییر رنگ شیرابه از قهوه ای تیره به رنگ زرد مورد نیاز اخرين قطره اسید

يک میلی لیتر اسید اضافه تر افزوده شد تا هیدرولیز گوسیپول در محیط اسیدی صورت   شدن محیط، مقدار

میلی لیتر حلال متیل اتیل کتون به آن اضافه شد  951شیرابه يعنی  در مرحله بعد يک و نیم برابر حجمبگیرد. 

. پس از رسیدن دمای مخلوط به دمای اتاق يدساعت رفلاکس گرد 2درجه سانتی گراد به مدت  81و در دمای 

 یدقیقه سانتريفیوژ انجام شد. تا فاز آلی از فاز آبی جدا شود. و توسط قیف جدا کننده فاز آلی برا 5، به مدت 

د تا به ظ شمیلی لیتر فاز آلی توسط دستگاه تقطیر در خلاء دوار تغلی 951مراحل بعدی جداسازی شد. حدود 

 . میلی لیتر برسد 95حجم 

 

 تشکیل کریستال -8-7-8

 مناسبمقدار  در تاريکی به محلول قهوه ای رنگ مرحله قبل جهت جلو گیری از اکسید نوری کريستالها

قرار گرفت تا تمام حلال آن  زير هودساعت در  48اضافه شد. و مخلوط به مدت  استیک اسید گلاسیال مرك

که کمی چرب به نظر می رسید بدست آمد. که  (7-9) شکل تبخیر شود. در نهايت پودر جامد قهوه ای رنگ

ه روی ک سیپول استیک اسید در آن نمايان بود. محصول به دست آمدهوالبته کريستالهای زرد رنگ حاوی گ

ه شستشو داد قیف بوخنرقرار داشت توسط مقدار کافی هگزان  و به وسیله ی  49کاغذ صافی واتمن شماره 

به  هلصی و چربی ، پاکسازی کاملتر صورت بگیرد. محصول شستشو داده شداشد تا در صورت وجود ناخ

 قرار گرفت. ساعت در آون خلاء 24مدت 
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 استخراج شده ی حاوی گسیپول استیک اسیدپودر  (:7-9شکل)  
 

 گسیپول استیک اسید کریستالیزاسیون مجدد -8-7-6

 حل شد و پس از صاف کردن جرمی/حجمی( 9:7)در حلال متیل اتیل کتوننمونه استخراجی در مرحله قبل 

به آن افزوده شد و مخلوط  (9:4) مجددا در تاريکی استیک اسید گلاسیال  49توسط کاغذ صافی واتمن شماره 

ا ب که روی کاغذ صافی قرار داشت نمونه خالص بدست آمده ،ه شدتاريکی قرار گرفتساعت در  24به مدت 

ساعت در آون خلاء  24استفاده از پمپ خلاء و با نرمال هگزان کافی شستشو داده شد، سپس نمونه به مدت 

نقطه ذوب محصول با استفاده از  گ بدست آيد.شک شود و محصول زرد رنقرار گرفت، تا بطور کامل خ

شناسايی های لازم انجام  UVو  FTIRدستگاه اندازه گیری نقطه ذوب بدست آمد و  همچنین با دستگاه های 

 شد.

 

 ینه سازی مقدار پتاس برای صابونی کردنبه-8-7-5

از محلول پتاسیم هیدروکسید جهت بهینه سازی  درصد جرمی/ جرمی 91و  25، 21، 95، 91، 5غلظت های 

پنبه دانه اضافه شد و هر بار میزان رسوب استخراجی مورد سنجش قرار  عصاره یشرايط صابونی شدن به 

 91تا  95گرفت تا شرايط برای بیشترين استخراج تعیین شود که در ادامه مشخص شد استفاده از غلظت های 

 .درصد جرمی/جرمی مناسب است
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 پروتئین -انتخاب اسید مناسب برای هیدرولیز گوسیپول -8-7-4

 مولار 5/9 ، سیتريک اسید و فسفريک اسید با غلظت يکسانهیدروکلريک اسیددر اين مرحله از سه نوع اسید، 

 راجاضافه شدند و میزان رسوب استخ ل استخراجی متیل اتیل کتونلاهر کدام از اين اسید ها به ح .داستفاده ش

 سنجش قرار گرفت که نهايتا استفاده از فسفريک اسید بازده بهتری نسبت به دو اسید ديگر داشت. شده مورد

ساعت  48و تبلور در دمای اتاق در محیطی تاريکی به مدت  4:9حجم نهايی ماده ثابت ونسبت اسید استیک )

 (.بدون تحرك

 

 بهینه سازی غلظت اسید  -8-7-7

ر بررسی شده لامو 9و  5/2، 2، 5/9، 9، 5/1ن از عنوان اسید مناسب غلظت آپس از انتخاب فسفريک اسید به 

. بازده جرمی مناسبی داشت لار به بالامو 5/2 اند که از غلظت داشته شدهو تمام مراحل ديگر آزمايش ثابت نگه 

تاريکی  کس و تبلور در دمای اتاق در محیطیلا،دو ساعت رف 4:9سبت استیک اسید حجم نهايی ماده ثابت، ن)

 (.ساعت بدون تحرك 48به مدت 

 

 حجم استیک اسید برای تولید گوسیپول استیک اسیدتعیین -8-7-1

حاصل از سیال به محلول تغلیظ شده لااز استیک اسید گ حجمی/ حجمی 4:9، 9:9، 2:9، 9:9نسبت های 

 2نهايی ماده ثابت، حجم ) می باشدبهینه  4:9يج نشان داد نسبت انت .کس جهت بهینه سازی اضافه شدلارف

ساعت  48ر فسفريک اسید و تبلور در دمای اتاق در محیطی تاريکی به مدت لامو 5/9کس،محلول لاساعت رف

 (بدون تحرك

 

 تغییر زمان رفلاکس   -8-7-9

س يکی از پارامترهای مهم استخراج درطی فرايند هیدرولیز است. از اين رو اثر زمان در استخراج لاکزمان رف 

گیری شد و تمام  دقیقه اندازه 981و  951، 921، 11، 61، 91رسی قرار گرفته و استخراج در فواصل مورد بر

کس لابهینه رف زماندقیقه  951د نتايج نشان دا. بدون تغییر و ثابت نگه داشته شد مراحل ديگر آزمايش

و تبلور در دمای اتاق  ر فسفريک اسیدلامو 5/9محلول  ،4:9حجم نهايی ماده ثابت، نسبت اسید استیک ).است

 (.ساعت بدون تحرك 48در محیطی تاريکی به مدت 
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Vi–بررسی نمونه استخراج شده با روش اسپکتروسکوپی -8-1 s  Uv  

ل اتانول تهیه شد پس از قرار دادن در دستگاه لادر ح ppm 5و  91، 51، 911نمونه استخراجی در غلظت های 

uv  آن اندازه گیری شد. )لاندا ماکسیمم(طول موج ماکسیمم 

 

 (FTIR)تست طیف سنجی مادون قرمز -8-9

به شکل قرص دراورده شد و طیف آن توسط  پتاسیم برمید( KBr )مقداری از نمونه استخراجی همراه با پودر 

 .تهیه گرديد FTIR طیف سنجی مادون قرمز گرفته شد و نمودار
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 فصل چهارم  

 نتایج و بحث

 
 
 
 
 

 مقدمه -6-8

در اين فصل نمودارهای مربوط به تغییرات میانگین قطر زخم سالک در هر يک از گروه های دريافت کننده 

 کانتیمداروی شیمیايی گلونشاسته و  محصول دارويی حاصل از عصاره کلوزه و پنبه با پودر ذرتکه  Fتا  Aکد 

شاهده بر روی بیماران قابل م صورت گرفتهنتايج حاصل از آنها بر روی مطالعات بالینی و  را دريافت کرده اند 

همانطور که در ادامه خواهیم ديد مقايسه نمودارهای مربوط (  9-4و جدول  6 -4تا نمودار  9-4است )نمودار 

خته شده از عصاره پنبه و کلوزه مربوط به پمادهای ساکه ،  A  ،B  ،C  ،D به سرعت بهبود زخم در کدهای 

کنده الکل خالص  دريافتشاهد )دريافت کننده گلوکانتیم و گروه که گروه  E  ،Fمی باشد در مقايسه با کد 

نشان  برای هر کد دارويی (2-4نتايج حاصل از ضريب پیرسون ) جدول  که دنمی باش (رتبا پودر نشاسته ذ

برای درمان سالک و زخم ناشی از انگل داد که از عصاره ی پنبه و کلوزه با اطمینان قابل قبولی می توان 

 لیشمانیوز استفاده کرد. 

میانگین قطر زخم پس از دوره ی دوماهه ی  Tukeyو  ANOVAهمچنین در اين فصل با استفاده از تست 

 درمان در بین کدهای مختلف دريافت کننده دارو مقايسه صورت گرفته است.

حاصل از استخراج گسیپول استیک اسید استخراجی مورد تفسیر قرار گرفته  FTIR فصل طیف اين در ادامه ی

 و نتايج حاصل از بهینه سازی و با طیف حاصل از استخراج گسیپول از روغن پنبه دانه مقايسه شده است.

، همچنین اين نتايج شد( مورد بررسی قرار گرفته 99-4تا  7-4پارامترهای موثر بر روند استخراج  ) جدول 

مقايسه شده  T-testا داده های بهینه ی حاصل از استخراج گسیپول از روغن پنبه دانه با استفاده از آزمون ب

 است. 

 

 نبر قطر زخم با استفاده از ضریب همبستگی پیرسو عصاره کلوزه با روش سوکسلهتحلیل تاثیر  -6-2

ه صفر نامیده ضريب همبستگی مرتبضريب همبستگی پیرسون که به نام های ضريب همبستگی گشتاوری و يا 

کارل پیرسون معرفی شده است.اين ضريب جهت تعیین رابطه بین دو متغیر به کار برده توسط  میشود،

 میشود.ضريب همبستگی پیرسون با فرمول زير محاسبه میشود. 
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𝑟 =
𝑛(𝛴𝑥𝑦) − (𝛴𝑥)(𝛴𝑦)

√[𝑛(𝛴𝑥2) − (𝛴𝑥)2][𝑛(𝛴𝑦2) − (𝛴𝑦)2]
 

 

 yقطر زخم میانگین و  xبازه های درمان ( 9-4با روش سوکسله )نمودار  مان کلوزهدر داده های حاصل از در

 در نظر گرفته شد و ضريب همبستگی پیرسون محاسبه گرديد.

X=3, 8, 2, 9, 4, 5, 1 
Y=93, 99, 23, 83, 83, 1, 8 

  A  برای تغییرات میانگین قطر زخم در درمان با پماد کد داده های رابطه پیرسون(: 9-4)جدول

𝑌2 𝑋2 XY )میلی متر(Y   روز()هربازه ده X  

333 3 3 93 3  
8313 8 99 99 8  
148 4 51 23 2  
918 3 50 83 9  
833 81 43 83 4  
91 25 93 1 5  
8 91 1 8 1  

9921 38 224 821 28 𝛴 
 

𝑟 =
𝑛(𝛴𝑥𝑦) − (𝛴𝑥)(𝛴𝑦)

√[𝑛(𝛴𝑥2) − (𝛴𝑥)2][𝑛(𝛴𝑦2) − (𝛴𝑦)2]
 

 

𝑟 =
7(224) − (29)(928)

√[7(19) − (29)2][7(9928) − (928)2]
= 

 

 𝑟 =
9568 − 2688

√[697 − 449][29216 − 96984]
=  

9921

√[916][6192]
 

 

𝑟 =
9921

√9954752
=

9921
9969.19

 

 
𝑟 = 1.16 

   

 (: اعداد مربوط به ضرايب همبستگی پیرسون برای هر کد دارويی2-4جدول )  

A B C D E F 

3931 3939 3913 3900 3901 3988 
 

 77/1ینی بون عددضريب همبستگی پیرستمامی محاسبات در مقايسه با شاهد انجام شده و طبق محاسبات 

ه با مصرف دارو اهمرنزديک بوده و نشان گر آن است که دو متغیر زمان  9به دست آمد که به عدد  16/1 الی
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قطر زخم  بنابراين کاهش نیستند.و قطر زخم همبستگی مناسب و قابل قبولی بايد ديگر دارند و مستقل از هم 

ا يدر طول زمان خود به خودی نبوده و در اثر يک عامل بیرونی يا به عبارتی همان استفاده از عصاره کلوزه 

می توان گفت اين همبستگی بیشتر از ديگر کدهای  Aدر خصوص پماد کد صورت گرفته است. پنبه دانه

 دارويی می باشد

 دی ککنندهدریافت شش گانه هاینگین قطر زخم سالک در هریک از گروهنمودارهای تغییرات میا -6-8

A  تاF 
 

 Aعصاره کلوزه با روش سوکسله، مربوط به درمان پماد کد نمودار (:9-4) نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 B، مربوط به درمان پماد کد کلوزه با روش خیساندنعصاره نمودار (: 2-4) نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

قبل از درمان ده روز اول ده روز دوم ده روز سوم ده روز چهارم ده روز پنجم ده روز ششم

 میانگین 

 قطر زخم

 (mm) 

050

0

5

10

15

20

25

30

35

قبل از درمان ده روز اول ده روز دوم ده روز سوم ده روز چهارم ده روز پنجم ده روز ششم

 میانگین 

 قطر زخم

 (mm) 

Simin
PDF Reader Trial



65 

 

 Cبا روش سوکسله ، مربوط به درمان پماد کد  پنبهعصاره نمودار (: 9-4)نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Dبا روش خیساندن ، مربوط به درمان پماد کد  پنبهنمودار (: 4-4) نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 E، مربوط به درمان کد درمان با گلوکانتیمنمودار (: 5-4) نمودار
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 Fالکل خالص، مربوط به درمان پماد کد  نمودار(:6-4) نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 Fتا کد  A(: میانگین قطر زخم در هر دوره درمان در گروه های دريافت کننده کد 9-4جدول)

 
کد 

 دارو
 ده روز ششم پنجمده روز  ده روز چهارم ده روز سوم ده روز دوم ده روز اول قبل از درمان

A 91 99 21 91 91 6 9 

B 91 96 92 25 95 91 9 

C 91 97 41 95 26 95 6 

D 91 98 49 96 28 91 8 

E 91 91 99 26 98 99 7 

F 91 45 54 61 67 72 72 
 

 (: نمونه ای از بهبود زخم سالک در بیماران داوطلب دريافت پماد9-4)شکل    
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 مورد بررسی یمقایسه میانگین قطر زخم بین گروه ها -6-6 

و آزمون مقایسات دو به  آنالیز واریانسآزمون از مقایسه ی اثر بخشی هر یک از کدهای دارویی  و برای تحلیل

( نشان داده شده است.0-4و  4 -4استفاده شده است که نتایج آن در جدول ) دو توکی  

 
 بررسی مورد ها گروه بین زخم قطر میانگین مقايسه( خلاصه نتايج 4 -4جدول )

 معناداری Mean ± SD Fa تعداد گروه

A 0 16/5 ±38/8    50/611  556/5>  

B 0 70/6 ±9032    

C 0 00/6 ±33/1    

D 0 06/6 ±88/1    

55/0 ± 16/6 0 دارو شیمیایی    

44/06 ± 11/0 0 کنترل    

a. ANOVA 

دوره ی ده روزه ی مصرف دارو  1پس از برای هر یک از گروه های مورد بررسی  قطر زخممیانگین  4-4جدول 

 تفاوت زخم قطررا نشان می دهد. براساس نتایج جدول فوق بین گروه های مورد بررسی از دیدگاه میانگین 

کنترل مربوط به گروه  زخم قطربالاترین ، p(<556/5وجود داشت ) بین گروه شاهد و سایر گروهها معناداری

بنابراین می توان نتیجه گرفت که مصرف عصاره به طور معنی  .بود Aمربوط به گروه  زخم قطرو پایین ترین 

 با کمترین انحراف استاندارد دیده می شود. Aداری در بهبود زخم تاثیر مثبت دارد، که این تاثیر در گروه 

 

 روه ها با استفاده از آزمون توکیمقایسه دو به دو گ -6-5
 مقايسه دو به دو گروه های مورد بررسی( خلاصه نتايج 5 -4جدول )

گروه                  

 گروه
A B C D 

 دارو

 شیمیایی
 کنترل

A - - - - - - 

B 700/5  - - - - - 

C 466/5  154/5  - - - - 

D 517/5  466/5  700/5  - - - 

601/5 دارو شیمیایی  001/5  771/5  771/5  - - 

<556/5 کنترل  556/5>  556/5>  556/5>  556/5>  - 
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نشان می دهد. مقايسه دو به دو  زخم مقايسه دو به دو گروه های مورد بررسی را از ديدگاه قطر 5-4جدول 

س از پ کنترل با ساير گروه ها تفاوت معنادار وجود دارد. افراد در گروه کنترلگروه ها نشان داد که بین گروه 

 و قطر زخم بالاتری داشتند. ساير گروه ها با داروهای گیاهی و داروی شیمیايی نسبت به دوره درمانی 6

اشد که می ب، که اثبات کننده ی این فرضیه مقايسه دو به دو بین ساير گروه ها تفاوت معناداری را نشان نداد

با توجه به عوارض گلوکانتیم و قیمت بالای آن، جایگزین  ، Aبا الویت کد  داروی گیاهی مورد نطر در این پروژه،

 مناسبی باشد

. 

 

 

 

 

 

 

 

 در انتهای دوره ی درمان گروه مورد بررسی 6هر يک از  زخم (:میانگین قطر7-4نمودار)
 

 گوسیپول استیک اسیدنه سازی عوامل موثر بر استخراج بهی -6-4

پس از انجام تعداد دفعات مختلف استخراج گسیپول سرانجام شرايط بهینه برای هريک از پارامترهای نوع 

بازده جرمی  با محاسبه یگیری بهینه سازی کريستال غلظت پتاس، تغییر زمان رفلاکس و  غلظت اسید، ،اسید

توضیحات طابق م مورد استفاده در تشکیل کريستالعصاره ی تغلیظ شده جرم به کريستال تشکیل شده نسبت 

 زير بدست آمد.

 

 غلظت بهینه پتاسیم هیدروکسید برای چربی زدایی -6-4-8

جرمی که غلظت بهینه برای چربی زدايی می 95صابونی کردن عصاره توسط محلول پتاسیم هیدروکسید % 

ما در طی فرايند استخراج از غلظتهای مختلفی باشد، يکی ديگر از جنبه های نوآوری در اين پروژه می باشد، و 

از اين باز استفاده کرديم که در غلظتهای بالاتر موجب دکامپوز شدن گسیپول و تجزيه آن می گردد و همچنین 

در غلظتهای رقیق تر از آن صابونی شدن به نحوه مطلوب صورت نمی پذيرد. به گونه ای که کف موجود در 

و همچنین چرب بودن بیش از حد محصول استخراج شده در مرحله آخر، تايید  روی فاز آلی پس از رفلاکس

 کننده ی اين موضوع  است که صابونی شدن خوب صورت نگرفته است.
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 (: تغییر غلظت پتاسیم هیدروکسید برای چربی زدايی6-4جدول )

 

 

 

 

 

 

 
 ( : نمودار تغییر بازده جرمی برحسب مقدار پتاس8-4نمودار )

 

 راکد ماندن شیرابه پس از چربی زدایی به مدت چند روز -6-4-2

از موارد مهم ديگر در فرايند استخراج اين موضوع است که پس از مرحله صابونی کردن و چربی زدايی چند 

تا بیش ترين میزان صابونی شدن و آزاد شدن گوسیپول صورت بگیرد. چون  روزی فاز آبی راکد باقی می ماند

در دفعات اولیه استخراج که بلافاصله پس از صابونی کردن مرحله رفلاکس انجام می پذيرفت، مقدار محصول 

 کمتری بدست می آمد.

 

 

 هیدروکسیدپتاسیم  درصد بازده درصدی      

99/1 9 

47/1 5 

67/1 91 

89/1 95 

49/1 21 
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 هیدرولیز گوسیپول باند شدهتعیین نوع اسید بهینه برای  -6-4-8

اسید برای هیدرولیز، فسفريک اسید می باشد، زيرا نتايج حاصل از استخراج با اسید کلريدريک بهترين نوع  

( ضعیف تر از نتیجه ی حاصل از استخراج با فسفريک 7-4و سیتريک اسید مطابق با ، اعداد بازده در جدول )

دود شده پولهای محاسید بود. رفلاکس کردن با حلال در کنار اسید فسفريک کمک بزرگی به آزاد شدن گسی

(، تا بیشترين مقدار کريستالهای موجود در مرحله آخر تشکیل شود. 2-4توسط پروتئین لیزين می کند،تصوير)

به نظر می رسد علت اين مسئله تشکیل کمپلکس پايدار يون آهن با فسفريک اسید است، زيرا وجود يون آهن 

 .[991]باعث غیر فعال شدند و باند شدن گسیپول می شود 

 (: بهینه سازی نوع اسید مناسب برای هیدرولیز7-4جدول)

 اسیدها بازده جرمی

 اسید سیتريک 91/1

 اسید هیدروکلريک 98/1

 فسفريک اسید 12/1
 

ساعت بدون  48کس و تبلور در دمای اتاق در محیطی تاريکی به مدت لاساعت رف2، 4:9شرايط واکنش: نسبت استیک اسید (

 )تحرك

 
 

 
 

 .[28]( ساختار گسیپول باند شده با پروتئین لیزين 2-4تصوير )                                  
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 بهینه سازی غلظت فسفریک اسید -6-4-6

با توجه به انتخاب فسفريک اسید بعنوان نوع اسید مناسب برای هیدرولیز گوسیپول باند شده با پروتئین، از 

استفاده شد تا غلظت بهینه در ضمن ثابت نگه ر لامو 9و  5/2، 2، 5/9، 9، 5/1 غلظتهای مختلف آن شامل

نه برای یبا افزايش غلظت فسفريک اسید به عنوان اسید به داشتن ساير شرايط موثر بر استخراج، بدست آيد.

یظ لی) جرم کريستال نهايی به جرم عصاره تغجکس بازده جرمی کريستال استخرالاهیدرولیز در فرايند رف

اين افزايش متوقف شده و بازده جرمی به  لاار به بلامو 265نیز افزايش می يابد و از غلظت  شده مرحله اول(

 .دلیل هیدرولیز کامل تقريبا ثابت می ماند
 فسفريک در فرايند استخراج (: غلظت8-4جدول)

 غلظت اسید، مول بر لیتر درصدیبازده 

99/1 5/1 

29/1 9 

54/1 5/9 

76/1 2 

78/1 5/2 

78/1 9 
 

ساعت بدون  48کس و تبلور در دمای اتاق در محیطی تاريکی به مدت لاساعت رف2، 4:9شرايط واکنش: نسبت استیک اسید )

 (تحرك

 

 
  ( : نمودار تغییر بازده جرمی برحسب غلظت اسید فسفريک1 -4نمودار )                               
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  رفلاکس بهینه سازی زمان -6-4-5

يکی از پارامترهای مهم استخراج درطی و حلال متیل اتیل کتون شیرابه ی چربی زدايی شده کس لازمان رف

 61، 91فرايند هیدرولیز است. از اين رو اثر زمان در استخراج مورد بررسی قرار گرفته و استخراج در فواصل 

مراحل ديگر آزمايش بدون تغییر و ثابت نگه گیری شد و تمام  دقیقه اندازه 291و  981و  951، 921، 11،

کس بازده درصدی استخراج کريستال افزايش می يابد و اين افزايش از لاشته شده است. با افزايش زمان رفدا

دقیقه  981. با افزايش زمان رفلاکس از دقیقه به بعد تقريبا متوقف شده و روند ثابتی را طی می کند 921زمان 

زيرا چنین به نظر می رسد که هم زدن بیش از حد و همراه با  ستخراج کاهش پیدا می کند.به بالاتر راندمان ا

حرارت موجب برهمکنش بین باز و گسیپول و مشتقات آن می شود، که باعث کاهش راندمان واکنش استخراج 

 می شود.
 (: تغییر زمان رفلاکس1-4جدول)

 زمان رفلاکس به دقیقه درصدیبازده 

26/1 91 

97/1 61 

41/1 11 

88/1 921 

81/1 951 

81/1 981 
ر فسفريک اسید و تبلور در دمای اتاق در محیطی لامو 5/9کس،محلول لاساعت رف 2، 4:9شرايط واکنش: حجم نهايی ماده ثابت، نسبت اسید استیک ) 

 )ساعت بدون تحرك 48تاريکی به مدت 

 

 
 زمان رفلاکس( : نمودار تغییر بازده جرمی برحسب 91-4نمودار )
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 بهینه سازی حجم اسید مورد نیاز برای تشکیل کریستال -6-4-4

سیال به محلول تغلیظ شده حاصل از لاز استیک اسید گا حجمی/ حجمی 4:9، 9:9، 2:9، 9:9نسبت های 

سیال بازده الشد. با افزايش حجم استیک اسید گجهت بهینه سازی اضافه شیرابه و متیل اتیل کتون کس ارفل

به بعد تقريبا روند ثابتی را طی می  9:9يش می يابد و اين افزايش از حجم درصدی تولید محصول نهايی افزا

 .کند
 بهینه سازی حجم استیک اسید مورد استفاده جهت تشکیل کريستال(: 91-4جدول)

 نسبت حجمی بازده درصدی

29/1 9:9 

45/1 9:2 

82/1 9:9 

89/1 9:4 
 

ر فسفريک اسید و تبلور در دمای اتاق در محیطی لامو 5/9کس،محلول لاساعت رف 2واکنش: حجم نهايی ماده ثابت،  طشراي (

 )ساعت بدون تحرك 48تاريکی به مدت 

 

 
 

 ( : نمودار تغییر بازده جرمی برحسب نسبت حجمی اسید99-4نمودار )

 

 محاسبه دقت بازده های جرمی بهینه بدست آمده  -6-7

جم تغییر زمان رفلاکس و تغییر ح سازی اعم از تغییر غلظت اسید فسفريک،پس از انجام کلیه مراحل بهینه

 ترين حالت قراربازده جرمی که در بهینه 1جمعا  مورد استفاده، و غلظت پتاسیم هیدروکسید استیک اسید

-12/1-78/1-81/1-89/1-89/1-78/1-76/1 های جرمی عبارت اند از:آمد. بهینه ترين بازده دست داشتند به

88/1-81/1 
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 .دمحاسبه شپس از محاسبه میانگین و انحراف استاندارد، دقت بازده های جرمی به شیوه زير به دست آمد

�̅�=/76+/78+ /78+/89+/89+/88+/81+/81+/12
1

=/84 
 

𝑠  انحراف استاندارد =  √
Σ(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

 

𝑠 =  √Σ(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛−1
= √

1.1164+1.1116+1.1136+1.1136+1.1125+1.1111+1+1.1164+1.1125+1.1111

8
=1.14 

 .گزارش داد 84/1 ± 14/1و در نهايت میزان بازده استخراج گوسیپول را می توان 
 

 مقایسه میانگین راندمان استخراج گسیپول از عصاره پنبه دانه با روش استخراج از روغن پنبه دانه -6-1

بود و اين عدد با  84/1  ± 14/1 شد میانگین راندمان استخراج گسیپول در شرايط بهینه همانطور که گزارش

حقیقاتی روغن پنبه دانه، که توسط همکار تیم تمیانگین راندمان استخراج گسیپول در شرايط بهینه با استفاده از 

که اين دو عدد و بازه های بهینه ی دو روش با استفاده از آزمون  گزارش شد، 94/9  ± 16/1 انجام شد عدد

t ( گزارش شده است.92-4مستقل و روابط زير مقايسه شدند که نتايج آن بطور خلاصه در جدول ) 
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 گروه دو در میانگین مقايسه( خلاصه نتايج 99 -4جدول )

 معناداری آماره آزمون Mean ± SD تعداد گروه

64/6 ± 15/5 7 یک  16/66  556/5>  

14/5 ± 45/5 7 دو    

 

 

گروه را نشان می دهد. براساس نتايج به دست  دو در میانگین مقايسه نتايج که خلاصه 99-4مطابق جدول 

میانگین در گروه يک ) استخراج با استفاده ،   p(<119/1آمده بین دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت )

 معناداری بالاتر از گروه دوم) استخراج با استفاده از عصاره پنبه دانه( بود.از روغن پنبه دانه( به طور 

 

 کریستال کردن گوسیپول با استفاده از استیک اسید -6-9

کس گوسیپول به صورت يک کمپلکس استیک اسیدی الاستیک اسید به محلول حاصل از رف با اضافه کردن

البته به دلیل اينکه کريستال های گوسیپول استیک اسید خیلی ز مخلوط اصلی جدا خواهد شد ا( ، 9-4تصوير)

ريز میباشند مخلوط بايد با استفاده از کاغذ صافی و قیف بوخنر صاف شود سپس کريستال ها بر روی کاغذ 

 .صافی نمايان خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 pubchem ساختار شیمیايی گوسیپول استیک اسید برگرفته از سايت(:  9-4) شکل
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maxλ 
=913 

  

 چربی زدایی کریستال های گوسیپول استیک اسید  -6-81

پس از پديدار شدن کريستال های گوسیپول استیک اسید بر روی کاغذ صافی هنوز مقداری چربی در بافت 

رسد از بین بکريستال ها وجود دارد بهترين ماده برای اينکه اين چربی ها بدون اينکه آسیبی به کريستال ها 

ناقطبی است بدون اينکه کريستال ها را در خود حل  کاملا . هگزان به دلیل اينکهداستفاده ش هگزان، از برود

کند چربی های زائد را در خود حل میکند، عمل شستشو با هگزان را بايد تا بی رنگ شدن مايع فیلتر شده 

 .خروجی از قیف بوخنر ادامه داده شد

uv-viتحلیل کیفی نمودار حاصل از جذب  -6-88 s  

از گسیپول استیک اسید استخراج شده، محلولهای      

ام در حلال اتانول ساخته شد پیپی 911و51و91و5

شد که مطابق نمودار  آنها گرفته UV-VISو جذب 

max=911λ  می باشد.که در مقايسه با

max=909λ(.6-4مطابق جدول)  5تفاوت 

نانومتری دارد که احتمالا مربوط به حضور جزئی 

 ناخالصی می باشد.                      

 

 

                        

uv-vi(: نمودار جذب 92-4نمودار)                             s گسیپول استیک اسید استخراج شده 
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  ل های مختلفالطول موج ماکزیمم استاندارد گوسیپول در ح( 12-4) جدول                           

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه گیری نقطه ذوب محصول بدست آمده و مقایسه ی آن با نقطه ذوب محصول بدست  -6-82

 آمده از استخراج گسیپول استیک اسید با استفاده از روغن پنبه دانه

 لارشید کاميه ی نازکی از آن در مواجه با نور خولاو ( ، 4-4تصوير ) بوده، گوسیپول استیک اسید زرد رنگ

 972-977براق به نظر میرسد نقطه ذوب اين ماده نیز با دستگاه نقطه ذوب اندازه گیری شد که در محدوده 

درجه سانتی گراد می  977-982درجه سانتی گراد به دست آمد. نقطه ذوب استاندارد اين ماده در محدوده 

 .[997]  باشد

می باشد  975-981کر است نقطه ذوب محصول بدست آمده از استخراج گسیپول باز روغن پنبه دانه لازم به ذ

که می تواند، در کنار ساير تحلیل ها تايید کننده ی اين موضوع باشد که استخراج گسیپول استیک اسید از 

 با خلوص بیشتری صورت می گیرد.روغن پنبه دانه 
 

 

 

 

 

 

 

 گوسیپول استیک اسید استخراجیکريستال  (:4-4شکل )

Simin
PDF Reader Trial



78 

 

 

 استخراج گسیپول استیک اسید   FTIRتحلیل طیف  -6-88

نمونه استخراجی در  FTIR برای تايید ساختار گوسیپول از طیف سنجی مادون قرمز استفاده گرديد.طیف

( و 1-4)نمودار. در ادامه طیف نمونه استاندارد (8-4)نمودار.مده استبدست آ cm 4111-411-9 محدوده 

گرديد و نتايج ذيل حاصل ( مقايسه 91-4نمودار طیف گسیپول اسخراجی با روش آقای مختاريان نمودار)

 شد. 

نمونه  9519 فنولی میباشد با پیک   OHنمونه حقیقی که مربوط به ارتعاش پیوند مربوط به در  944969پیک 

 ظاهر شده است. 9595ر د اين طیف در نمونه حاصل از روغن پنبه و استاندارد مطابقت دارد،

  2192و 2169در نمونه استاندارد در  و 2121در آلدهیدها در نمونه حقیقی در محدوده  C-Hارتعاشات کششی 

 ديده می شود. 2128و  2151ديده می شود، همچنین اين پیک در نمونه حاصل از روغن پنبه در 

نمونه  2875کششی می باشد که با پیک  C-Hنمونه حقیقی نشانگر ارتعاش پیوند  2856پیک در محدوده ی 

 پیک حاصل از روغن پنبه مطابقت دارد. 2879استاندارد و پیک 

نمونه  9811گروه آلدهیدی می باشد با پیک  O=C که مربوط به ارتعاش پیوندنمونه حقیقی  9792پیک 

 حاصل از استخراج روغن پنبه مطابقت دارد. 9711و پیک  استاندارد 

نمونه حاصل از روغن پنبه دانه  9699و پیک مونه استاندارد ن 9621با پیک نمونه حقیقی که  9626پیک 

 حلقه آروماتیک میباشد  C=Cمطابقت دارد، نشانگر ارتعاش پیوند

که  نمونه روغن پنبه مطابقت دارد  9991استاندارد  و پیک نمونه  9998پیک با نمونه حقیقی   9991پیک 

 . میباشد𝐶𝐻– 9نشانگر ارتعاش پیوند 

فنول می باشد. و با پیک های  C-Oبوط به ارتعاش پیوند در نمونه حقیقی مر 9124-9995-9246پیک های 

 نمونه پنبه دانه مطابقت دارد. 9124 -9997 -9297نمونه استاندارد و پیک های  9246 -9924 -9155

 -199ونه استاندارد و پیک های نم 772 -844-195در نمونه حقیقی با پیک های  895-856-816پیک های 

 خمشی آروماتیک می باشد. C-Hنمونه حاصل از پنبه دانه مطابقت دارد که نشان دهنده  779 -849

در مجموع با توجه به وجود طیف های اضافه تر در نمونه حقیقی نسبت به نمونه استاندارد که نشان دهنده 

پیک نمونه حاصل از استخراج با روغن  99ی وجود ناخالصی در نمونه استخراجی می باشد و همچنین تطبیق 

وسیپول ف بدست آوردن کريستال گدر صورتی که هدپنبه در مقايسه با نمونه استاندارد می توان نتیجه گرفت، 

 استخراج گسیپول استیک اسید از روغن پنبه دانه نسبت به استخراج از عصاره مطلوب تر است.باشد ، 
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 مربوط به استخراج گسیپول استیک اسید با عصاره ی پنبه IR(: طیف 99-4نمودار)
 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 
  

 

 

 

 

 گسیپول استیک اسید استاندارد FTIR طیف (:94-4)نمودار
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 گسیپول استخراج شده از روغن پنبه دانه  FTIR( طیف 95-4نمودار)
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 فصل پنجم                                                                                                         

 نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                      

 

 
 نتیجه گیری-5-8

مت جوامع، هم به لحاظ درمان و هم به لحاظ لااهمیت خاصی در تامین بهداشت و سگیاهان دارويی ارزش و  

و هستند تحقیقات شیمیايی بر روی گیاهان تا حد زيادی برای يافتن پیشگیری از بیماری ها بر خوردار بوده 

يچه از در لاتحقیقات بر روی گیاه پنبه معمو داروهای جديد برای درمان بیماری های انسانی انجام شده است.

علوم کشاورزی و دامی انجام شده است و کمتر از ديدگاه علم شیمی اين گیاه مورد بررسی قرار گرفته است 

پنبه  عصاره یپژوهش پیش رو اين گیاه از دو جنبه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت ابتدا گوسیپول از  در

عدد اين بازده در روش همکار تیم تحقیقاتی از  استخراج شد کاری که 84/1میانگین بازده جرمی  با  دانه

و همچنین مقايسه نقطه  T-test نتیجه آزمون همچنین  می باشد. 94/9استخراج گوسیپول از روغن پنبه دانه 

هر دو روش در مجموع میتوان نتیجه گیری کرد  UV-VISو  FTIRذوب گوسیپول استخراج شده و طیفهای 

که استخراج گسیپول از روغن پنبه دانه نسبت به استخراج آن از عصاره پنبه دانه راندمان بالاتری دارد. اين 

نشده است يا حداقل می توان گفت نتايجی از آن تا کنون گزارش  روش استخراج تا کنون در کشور ايران انجام

گوسیپول دارای ارزش بسیار زيادی می باشد به حدی که در صورت افزايش درصد خلوص و نشده است. 

تولید صنعتی قابلیت صادرات وعرضه آوری شگفت آوری دارد کاری که در کشور ايران نه تنها انجام نشده 

گوسیپول دارای خاصیت  .قه و توجه پژوهشگران علم شیمی نیز قرار نگرفته استلاع داست بلکه ظاهرا مور

آنتی توموری بوده است و پس از يک سری واکنش های شیمیايی در صنعت داروسازی و تبديل به ترکیبات 

يده اديگر به عنوان دارو بر علیه سلول های سرطانی مورد استفاده قرار میگیرد. محور دوم پژوهش بر اساس 

پردازی حکیم بهنام يوسفیان و همکاری شرکت آسپیان دارو به عنوان تیم تحقیقاتی همکار مورد بررسی قرار 

گرفت در اين فاز کلوزه نارس جرقويه از جهت درمانی مورد بررسی قرار گرفت و نتايج گزارش شده توسط 

با ضريب همبستگی  (Aد پماد )با ک متخصصان شرکت دارويی مذکور حاکی از تاثیر مطلوب عصاره کلوزه

آنووا و توکی نشان داد که می توان از همچنین نتیجه تست  .بود بر زخم بیماری لیشمانیوز 9ديک به عدد نز

 با همان تاثیر گذاری داروی شیمیايی عصاره ی کلوزه پنبه دانه برای بهبود زخم ناشی از انگل لیشمانیوز

 .(P>/0/0) ی در امان ماند.استفاده کرد و از عوارض داروهای شیمیاي
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  مزایا و محاسن روش به کار گرفته شده در استخراج گوسیپول  -5-2

در عصاره پنبه دانه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و  لابوط به گوسیپول، اين ترکیب معمودر مباحث مر

کمتر روغن دانه پنبه مورد استفاده قرار میگیرد و اين تصور وجود دارد که به دلیل وجود مقادير زيادی چربی 

در روغن، استخراج اين ترکیب از روغن دارای موانع متعددی است چرا که اين ترکیب بسیار به نور و حرارت 

وه بر الاسید استخراج و عرضه می شود. ع ده و به همین دلیل معموال به صورت مشتق با استیکحساس بو

اين استخراج از روغن بازده درصدی بیشتری دارد، به دلیل تهیه روغن به روش پرس سرد احتمال تخريب 

 ودر پنبه دانهاز پ اين ترکیب بسیار کمتر بوده و عوارضی که در استفاده از حرارت در عصاره گیری با سوکسله

وجود دارد نیز حذف میشود ضمن اينکه گوسیپول در روغن عمدتا به صورت باند شده با پروتئین بوده که 

 .اين باند شدن به نوعی تا يک مرحله به آخر مانده در فرايند استخراج از گوسیپول محافظت می کند

ی دارو های شیمیايی وجود دارد، می توان هچنین در بخش درمانی میتوان گفت با توجه به عوارضی که برا

از اين روش طب سنتی برای درمان اين بیماری استفاده نمود، که البته نیاز به انجام تستهای دقیق تر و کلینیکال 

 تر در مراکز درمانی وجود دارد.
 

 پیشنهادات 8-5-

 رجوع به منابع طب سنتی جهت درمان بیماری های گوناگون با استفاده از داروهای گیاهی  -

ساخت داروهای گیاهی و انجام تستهای بالینی، جهت اثبات اثر بخشی آنها و برنامه ريزی جهت صنعتی  -

 نمودن پروژه ها

 جهت مقايسه گسیپول استخراج شده با گوسیپول استاندارد HPLCانجام تست  -

جداسازی گسیپول از عصاره پنبه دانه و ساخت پمادهای بدون گسیپول و تاثیر آنها بر روی زخم سالک، تا  -

 موجود در پنبه مشخص شودمیزان تاثیر گسیپول در مقايسه با ساير ترکیبات شیمیايی 

ی باشد دام مبرنامه ريزی جهت صنعتی نمودن روش استخراج گسیپول، تا بتوان پنبه دانه که از خوراکهای -

 را با سمیت کمتری در برنامه غذايی مراکز پرورش حیوانات قرار داد.

بر روی آن انجام شده و طیف های حاصل  LC-MS در مورد عصاره کلوزه پنبه نیز پیشنهاد میشود تست -

 .توسط متخصصان طیف سنجی مورد تفسیر قرار گیرد
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Abstract 
Gossipol is a yellow anti-nutritional compound found in the cotton plant. This substance is 
present in cotton seed and other parts of the plant, such as bark, leaves and stems. Gossypol is 
a chemically highly active polyphenolic aldehyde compound, Due to this polyphenolic 
structure, it also has antioxidant and therapeutic properties. On the other hand, this compound, 
especially in the free form, has many toxic effects, which can be very dangerous for humans 
and animals if consumed in excess. 
 In the present project, gossypol was first extracted as a derivative of gossypol acetic acid from 
cottonseed extract using n-hexane solvent with an efficiency of 3914 ± 3/34 Which shows a 
significant difference compared to its extraction from cottonseed oil obtained under cold press 
and its efficiency is 8984 ± 3/31. Therefore, it can be suggested to use cottonseed oil to extract 
this valuable compound (pvalue<3/35). 
Also, the extracts of cotton seed and cotton clover were taken by two methods of soaking and 
soaking with hydro-alcoholic solvent with a ratio of (25705) and in combination with corn 
starch powder, four herbal medicine codes were made. Then, the therapeutic effect of each on 
leishmaniasis (caused by leishmaniasis) was evaluated and the results were compared with the 
common drug glucantime (topical ampoule). 
Statistical studies showed that the use of herbal medicines prepared with cottonseed and 
flaxseed extract had a significant positive effect on the treatment of leishmaniasis compared to 
the control group (ethanol only). (pvalue<3/35). 
Also, by comparing the mean diameter of wounds after a two-month treatment period, it was 
found that there is no significant difference between the use of ointments containing extracts 
and topical glucantime ampoules (pvalue <3935). In the meantime, clove extract with Soxhlet 
method showed the best therapeutic effect. 
Therefore, it can be suggested that this drug be used with acceptable reliability to treat 
leishmaniasis without causing the side effects of the chemical drug glucantime and tolerating 
the pain of injection. 
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